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Др Го ра на С. Ра и че вић

ДО БРА РУ ЖИЋ И МИ ЛОШ ЦР ЊАН СКИ
(Ка ко су се у веч но сти сре ли је дан „Ср би ја нац“ и је дан „пре ча нин“)

То је био је дан Бе о град ко ји је био ван ре дан. Ко га не ма ви ше. 
Ни ти га мо же би ти.

Цр њан ски у ин тер вјуу 18. сеп тем бра 1975.

Рад се ба ви ком па ра тив ном ана ли зом ка рак те ра, де ла, као и 
иде о ло шких и по ли тич ких ста но ви шта До бро са ва До бре Ру жи ћа 
(1854–1918) и Ми ло ша Цр њан ског (1893–1977), ко ји се ни ка да ни су 
сре ли, али чи је су се суд би не ис пре пле ле за хва љу ју ћи по ро дич ним 
и исто риј ским ве за ма и по ду дар но сти ма. Би о гра фи је и жи вот ни 
из бо ри ове дво ји це при пад ни ка ге не ра ци ја оче ва и си но ва го во ре 
да се ра ди ло о иде а ли сти ма, ко ји су јав ни, дру штве ни ан га жман 
сма тра ли оба ве зом а не пред ме том из бо ра мо рал но ис прав ног грађа-
ни на. За кљу чу је се да је срп ска гра ђан ска ин те ли ген ци ја у де вет на-
е стом ве ку, као и у пр вој по ло ви ни два де се тог сто ле ћа, би ла до ми-
нант но ле ви чар ска, али да је, као у слу ча ју ове дво ји це ан га жо ва них 
ин те лек ту а ла ца, на ци о нал ни ин те рес, у кон крет ним исто риј ским 
окол но сти ма, усло вља вао ком про ми се, не при ста ја ње на екс трем не 
со ци ја ли си тич ке про гра ме и ода ност др жа ви и мо нар хи ји.

Кључ не ре чи: До бро сав Ру жић, Ми лош Цр њан ски, ле ви ца, 
на ци о нал но и со ци јал но пи та ње.

Бе ле же ћи се ћа ња о свом при ја те љу и ше фу из ју го сло вен ске ам ба са де у 
Ри му пред Дру ги свет ски рат, Ми лен ко По по вић је на пи сао да су око Цр њан-
ског увек би ле по лу и сти не. То је мо жда и усуд свих ве ли ких љу ди. По лу-
исти не су нај че шће ар гу мен ти кри ти ке, а пи сац се за жи во та, али и ка сни је, 
на шао на ве тро ме ти ни осу да и на па да што су до ла зи ли са две раз ли чи те, ме-
ђу соб но су прот ста вље не стра не. Са јед не, оне ле ви чар ске, ко му ни стич ке, ко јој 
су се при кло ни ли и не ка да шњи ње го ви бли ски при ја те љи Ми лан Бог да но вић 



8

и Мар ко Ри стић, про гла ша вао се Цр њан ски ре ак ци о на ром, де сни ча рем па 
чак и фа ши стом. Са дру ге, на ко јој се на шла еми грант ска, али и ов да шња, 
та ко зва на гра ђан ска ин те ли ген ци ја, ви ђен је као до ђош, вар ва рин, ко ји се 
у сво јим Ем ба ха да ма све тио ста ром „гра ђан ском“ Бе о гра ду за то што у њему 
ни ка да ни је био при хва ћен, али и као опор ту ни ста ко ји се до дво ра вао ко-
му ни стич ким вла сти ма пре и по сле по врат ка у зе мљу 1965. го ди не. У све тлу 
ова два и да нас вр ло жи ва и при сут на ста но ви шта, ко ји ма смо су прот ста-
ви ли дру га чи је ту ма че ње пи шче ве дру штве не, иде о ло шке и по ли тич ке по-
зи ци је у ме ђу рат ном и по рат ном вре ме ну 20. ве ка,1 Ми лош Цр њан ски нам 
из гле да као уса мље ни ре вол ве раш2 ко ји се на па ди ма бра нио, а су де ћи по 
по сле ди ца ма су ко ба у ко је је ула зио, ко јем су исти на и прав да би ле мно го 
дра же од лич не сре ће.

У тра га њу за од го во ром на пи та ње ко је био Ми лош Цр њан ски: де сни-
чар или ле ви чар, ро ја ли ста или ре пу бли ка нац, Ср бин или Ју го сло вен, њего-
ви са вре ме ни ци, бив ши при ја те љи, они са ко ји ма је у ме ђу рат ном пе ри о ду 
по ле ми сао, али и исто ри ча ри књи жев но сти на шег вре ме на, из но си ли су 
те зу да се пи сац ме њао те да из ме ђу ау то ра по бу ње нич ких сти хо ва Ли ри ке 
Ита ке (1919) уред ни ка Иде ја (1934–1935) и но ви на ра ре жим ског Вре ме на 
(1936–1938), и на кра ју еми гран та и по врат ни ка, по сто ји ду бок јаз. Пра те ћи 
ње гов жи вот и ту ма че ћи од лу ке ко је је до но сио и на чин на ко ји је у сво јим 
де ли ма ви део свет али и суд би ну срп ског на ро да на Бал ка ну, на ро да ко ји 
„не ма сво је гра ни це“, до шли смо до за кључ ка да Ми лош Цр њан ски ни ка да 
ни је ме њао сво ја те мељ на етич ка на че ла, али и да, упр кос искон ској уса мље-
но сти, ни ка да ни је био пе сник „есте та“ – одво јен од вре ме на и сво је за јед-
ни це – већ да га је упра во ње го во по ли тич ко би ће во ди ло и он да ка да је 
пи сао тзв. ле пу књи жев ност и ка да је пи сао но вин ске тек сто ве и пу бли ци сти-
ку. Упр кос то ме што је био са мо по сма трач дру штве них зби ва ња, при ста-
ју ћи на то да као из ве штач из Бер ли на и Ри ма улеп ша ва оно што је та мо 
ви део, и скри ва ју ћи од чи та ла ца пе си ми стич ку сли ку бу дућ но сти ко ја му 
се ја сно ука зи ва ла, же ља да „во ди рад њу“3 ни је у ње му зга сну ла до по зне 

1 Вид. Раичевић 2021.
2 Од го ва ра ју ћи пот пи сни ци ма јав ног апе ла про тив тек ста Ми по ста је мо ко ло ни ја 

стра не књи ге, у ко јем је кри ти ко вао ма сов но пре во ђе ње марк си стич ке ли те ра ту ре, Цр њан-
ски је на пи сао: „Ме ни не тре ба ју ни од ко га пот пи си, ја сто јим сам за се бе, у од бра ни на ше 
књи жев но сти. Јав ност не ка би ра“ (По ли ти ка, 22. март 1932), а у јед ном пи сму Дра га ну 
Аћи мо ви ћу, ко ји јe у еми грант ској штам пи бра нио ома ло ва жа ва ног и на па да ног пи сца: „По-
сла ли су ми Н.Р. [Нашу Реч] па сам ви део Ва шу по нов ну ин тер вен ци ју, а сад чу јем да сте 
не што пи са ли о ме ни и у па ри ском Са вре ме ни ку, ко ји не знам и ни сам ви део. Не мој те то 
да ра ди те. И ако се сви ди ве Ва шој од бра ни ја Вам ман дат за од бра ну ни сам дао. Во лим да 
ра ту јем сам“ [Необјављена гра ђа.]

3 Из Ри ма је 18. ма ја 1939. Цр њан ски пи сао Ми ла ну Ка ша ни ну: „Ми слим да смо ми 
јед на ге не ра ци ја ко ја је до шла из ха о са и ко ја ће опет оти ћи у ха ос. Увек сам же лео да во дим 
ак ци ју. Суд би на је сад ре ши ла та ко да сам по стао по сма трач и из ве штач“ (Шовљански-ТРе-
ћаков1993:83).
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ста ро сти, ка да је без ус те за ња и отво ре но при знао да је циљ ве ћи не аван-
гар ди ста у по сле рат ном Бе о гра ду био – по ли тич ки ан га жман: „То је је дан 
сто ко ји је био у ‘Мо скви’, где смо сви ми ... са ња ли о то ме да по ста не мо 
по ли ти ча ри, што ни је, раз у ме се, ни је мо гло би ти, по што не ма за ле ђа“ (Јан-
ковић1982:737). Од свих стал них и спољ них са рад ни ка Гру пе умет ни ка у 
ви со ку по ли ти ку ушао је са мо Иво Ан дрић.

Ако ре че ни цу ко ју је оста ре ли пи сац из го во рио у свом по след њем ин-
тер вјуу 18. сеп тем бра 1975. схва ти мо озбиљ но, он да би се тврд ња о мо ти ву 
за пи са ње Ем ба ха да ко ју је из нео и Бо рис Ми ло са вље вић4 мо гла схва ти ти 
као тач на. Су прот но нам, ме ђу тим, го во ри на чин на ко ји је Цр њан ски у овој 
књи зи се ћа ња при ка зао та ко зва ни гра ђан ски свет. Упр кос при стра сним 
оце на ма да је пи сац у не га тив ном све тлу осли као пред став ни ке ме ђу рат не 
ју го сло вен ске ди пло ма ти је у ко ју се – као у ка стин ском си сте му што га је, 
пре ма за јед нич ком прет ку, звао „ба ба ду ди ћи ма“ – ула зи ло пре ко „те та ка и 
стри на“, те да га је оцр нио и исме јао у кар не вал ском сти лу,5 сло је ви ти пор тре-
ти Жи во ји на Ба луг џи ћа, Алек сан дра Цин цар Мар ко ви ћа, Бо шка Хри сти ћа, 

4 Пи шу ћи о дво бо ју Сон дер ма јер-Цр њан ски из 1926, Ми ло са вље вић овај до га ђај по-
сма тра и ту ма чи као су коб два Бе о гра да: са јед не стра не је чу ве ни хе рој из Пр вог свет ског 
ра та (ко ји се по сле ра та ба вио ма ње уз ви ше ним за ни ма њем по став ши ин ду стри јал цем). 
„Част и уч ти вост, Сон дер ма јер је при па дао том све ту“ (Милосављевић2016: 284). За Ми-
ло са вље ви ћа „го спод ство“ Та ди је Сон дер ма је ра не у пит на је ствар (иа ко јој чи ње ни це ко је 
у истом ра ду из но си не иду у при лог), док је гра ђан ском хе ро ју по све му су прот ста вљен 
до ђош Цр њан ски, од ко га су се пре сто нич ка го спо да, упр кос же нид би са Ви дом Ру жић, 
увек дис тан ци ра ла, јер „Цр њан ски је, у ства ри, од по чет ка био не до вољ но по у здан за Бео-
град“ (Милосављевић 2016: 288). Пи сац је тај пред рат ни Бе о град као фикс-иде ју, ка же Ми-
ло са вље вић, и во лео и мр зео у исто вре ме: „Ње го ва пре о се тљи вост, ме ђу тим, ни је мо гла да 
под не се дру штве но ра сто ја ње“ (Милосављевић 2016: 283, нагл. Г. Р.). За то се, по сле ра та, 
у Ем ба ха да ма, из да ле ког Лон до на, ка же овај исто ри чар, он том Бе о гра ду све ти: „По сле ра та 
Цр њан ски мо же сло бод но да се на да љи ну све ти Бе о гра ду исме ва њем и из вр га ва њем ру глу. 
При бе га ва ти пич ним но ви нар ским не и сти на ма, ефект ним и за бав ним за не у пу ће не чи та о це...“ 
(Милосављевић 2016: 284). Пре ма Ми ло са вље ви ћу, све што је Цр њан ски по сле ра та пи сао, 
укло пи ло се „на жа лост, у про па ганд ну тен ден ци ју по ста вље ну од мах по сле ра та, чи ји је циљ 
био, ка ко сма тра Сло бо дан Јо ва но вић, да се ‘из врг не ру глу и осра мо ти све што је прет хо дило 
Ти то ву то та ли тар ном ре жи му и што ни је хте ло да му се при кло ни ка да је сна гом са ве знич ког 
[дакле СССР, САД и УК] оруж ја усто ли чен у Бе о гра ду...’“ (Милосављевић 2016: 285).

5 У по ми ња ном ин тер вјуу осам де сет дво го ди шњи Цр њан ски вр ло лу цид но го во ри о 
свом жи во ту, па је без за др шке од го ва рао на сва пи та ња, и на оно о Ем ба ха да ма, ко је су до 
та да јав но сти би ле по зна те са мо по од лом ци ма штам па ним у Књи жев но сти. Го во рио је о 
„ими та ци ји ди пло ма ти је“, то јест о то ме да је са мо стал но од лу чи ва ње и де ло ва ње ју го сло-
вен ских по сла ни ка у ме ђу рат ном пе ри о ду би ло оне мо гу ће но пре све га због не спо соб них 
ка др о ва ко ји су на по ло жа је до ла зи ли пре ко по ли тич ких, по ро дич них и при ја тељ ских ве за, 
али и због то га што су, чак и ка да су има ли све по треб не осо би не, мо ра ли да се по на ша ју као 
слу ге ди на сти је и Алек сан дро вог, а за тим и Па вло вог ре жи ма: „Јел ми ни смо има ли ам ба-
са де. Ја их на зи вам, исме вам их па ка жем ем ба ха де, шпан ски ка ко је. Али, не ам ба са де не го 
по слан ства. У по слан ству има те ви ми ни стра. На ши ми ни стри су би ли би ра ни по про тек-
ци ја ма: јер су из ве сне же не узе ли за же не. Дру го, из дру гар ства. Тре ће, нај ви ше из пар тиј ских 
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ко је је у Ем ба ха да ма оста вио, иду у при лог јед ној дру гој те зи. О то ме да је 
у се ћа њи ма на зло коб не го ди не пред Дру ги свет ски рат, чи ја је до га ђа ња и 
по ли тич ка пре ви ра ња имао при ли ку да по сма тра из цен та ра мо ћи две ју 
де сних европ ских дик та ту ра, Цр њан ски у ства ри же лео да рас крин ка и 
кри ти ку је по губ ну уло гу европ ских де мо кра ти ја Фран цу ске и Ен гле ске, 
ко је су сво јом по ли ти ком по пу шта ња Хи тле ру и Му со ли ни ју, по ли ти ком 
умно го ме за сно ва ном на жр тво ва њу „дру го ра зред них“ на ро да и др жа ва 
по пут Че хо сло вач ке (али ка сни је и Ју го сла ви је) за рад соп стве не по ли тич ке 
до бро би ти, по дроб но смо пи са ли (в. Раичевић2018.и2021). Ка да је, ме ђу-
тим, реч о по ми ња ној опо зи ци ји из ме ђу Цр њан ског и гра ђан ског Бе о гра да, 
он да је не мо гу ће за о би ћи чи ње ни цу да је, сво јом же нид бом, ма да ис пр во 
не ра до до че кан, пи сац у тај свет ипак ушао. О то ме да ли је гра ђан ски Бео-
град од би јао или окле вао да „усво ји“ Цр њан ског, или је упра во сам Цр њан-
ски ус по ста вљао дис тан цу и ки дао при ја тељ ства, ма ка ко то за ње га бол но 
би ло, ни кад упла шен од са мо ће и изо ло ва но сти, пи та ња су на ко ја ис тра жи-
ва чи да ју раз ли чи те од го во ре. У овом ра ду из не ће мо уо че не по ду дар но сти 
из ме ђу ка рак те ра, де ла и иде о ло шких и по ли тич ких ста но ви шта гра ђан ског 
ин те лек ту ал ца До бро са ва До бре Ру жи ћа (1854–1918) и ње го вог зе та Ми ло ша 
Цр њан ског (1893–1977), ко ји се ни ка да ни су сре ли, али чи је су се суд би не 
ис пре пле ле за хва љу ју ћи по ро дич ним и исто риј ским ве за ма, са на ме ром да 
ука же мо на ли ни ју кон ти ну и те та ко ја по ве зу је срп ске ин те лек ту ал це де вет-
на е стог и два де се тог сто ле ћа, опре де ље не за иде а ле со ци јал не прав де, са 
јед не стра не, али и за др жа во твор ну иде ју, са дру ге.

Ако је пи сац Ми лош Цр њан ски, без за др шке и ра чу на, и на сво ју ште-
ту, ки дао ве зе са жи ви ма, ве зе са мр тви ма као да су у тој уса мље но сти на 
ко ју је био осу ђен са мо ја ча ле. Иа ко свог та ста До бро са ва Ру жи ћа – ко ји је 
умро 1918. го ди не, иза шав ши те шко бо ле стан са дво го ди шње ро би је у не-
жидер ском ло го ру – ни ка да ни је упо знао, из ве сно је да је сен ка „че сти тог 
До бре“ као до бри дух пра ти ла пи сца,6 али и да ње го ва ода ност кра љу ује-
ди ни те љу ни је би ла са мо по сле ди ца обо жа ва ња др жа ве, те пан сла ви зма и 
ју го сло вен ства свој стве них јед ном пре ча ни ну, већ да је де лом до ла зи ла из 
не у га слог на сле ђа ру жи ћев ског „ка ра ђор ђе ви ћев ства“. За вет ода но сти скло-
пљен из ме ђу Ми ло ша Цр њан ског и Ви до са ве Ру жић, па ра ко ји је свој ма ли 
брач ни чун с му ком одр жа вао на по вр ши ни у исто риј ским олу ја ма два де-
се тог сто ле ћа, уме сто ста ра ња о по том ству, као на сле ђе пре да ка, до нео је 

раз ло га: ра ди ка ли, де мо кра те и та ко... Та ко да су ту че сто би ли љу ди ко ји су би ли то ли ко 
не спо соб ни да ми сле са ми не го су мо ра ли да слу ша ју“ (Јанковић1982:740).

6 Ка рак те ри сти чан је од ло мак из Ем ба ха да у ко јем Цр њан ски опи су је при јем код 
кне за Па вла пре свог од ла ска у Рим у ма ју 1938. го ди не: „Кнез је мно го ве дри ји, ве се ли ји, 
у кру гу фа ми ли је, па при ча сво јој та шти, о оцу мо је же не – До бри Ру жи ћу. Ка же да је то 
био нај че сти ти ји, и нај бо љи, чо век, ко га се, из про шло сти се ћа. Имам ути сак да то не ка же 
са мо за то да би нам не што ле по ре као, не го и са не ком но стал ги јом јед ног бив шег Бе о града 
и про шлих вре ме на. До бра Ру жић, ка же, ни је за ре зи вао, ни ко га“ (ЦРњански 2010: 245).
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јед ну дру гу бри гу, што, по Шпен гле ру, пред ста вља су бли ма ци ју мај чин ског 
на го на: бри гу о на ро ду и др жа ви. У том сми слу, као ва жно, на мет ну ло се 
пи та ње: ка ко би се у веч но сти сло жи ли, о че му би раз го ва ра ли је дан „Срби-
ја нац“ и је дан „пре ча нин“, при че му ово на мер но по ми ња ње че сто у пе жо-
ра тив ном сми слу упо тре бље них на зи ва за „ово стра не“ и „оно стра не“ Ср бе7 
ука зу је на не из бе жне и чи ни се не ис ко ре њи ве срп ске по де ле. По ре ђе ње 
по је ди нач них суд би на два Ср би на, јед ног од дру гог дво стру ко уда ље них, 
при че му мно го ва жни јом сма тра мо чи ње ни цу да су при па да ли две ма су-
прот ста вље ним ге не ра ци ја ма – оче ва и си но ва – из ме ђу ко јих нај че шће 
не ма пра вог кон так та,8 мо жда би нам да ло дра го це ни увид у кон ти ну и тет 
од но сно дис кон ти ну и тет срп ског по ли тич ког про сто ра де вет на е стог и два-
де се тог сто ле ћа, и до ми нант них иде ја ко је су се у овој дво ји ци слич них 
ка рак те ра спа ја ле у на из глед не спо ји ве син те зе, ле ви чар ства и ро ја ли зма, 
на при мер, а ко је су у осно ви има ле је дан раз лог и циљ: по што ва ње и очу-
ва ње срп ске др жа ве. Ода ност не ким дру гим ци ље ви ма, ви шим од лич не 
ко ри сти, те по ште ње и че сти тост, као да су и Ми ло ша Цр њан ског и ње го вог 
та ста До бру Ру жи ћа ста ви ли на тра гич ну стра ну исто ри је. Ово је при ча о 
укр шта њу њи хо вих суд би на.

Ми лош и Ви да ро ђе ни су исте 1893. го ди не, он 26. ок то бра као пр во 
де те из дру гог бра ка То ме Цр њан ског, удов ца, ко ји се оже нио Ма ри ном Ву јић, 
ћер ком углед ног и до бро сто је ћег пан че вач ког град ског ка пе та на Пан те Ву-
ји ћа. Ви да је ро ђе на 29. де цем бра, као пр во де те из дру гог бра ка ужич ког 
про фе со ра До бре Ру жи ћа, удов ца са тро је де це, скло пље ног са Ол гом, удо-
ви цом ужич ког тр гов ца Да мја на Ор ло ви ћа. Цр њан ски је имао ста ри јег полу-
бра та Јо цу, ко ји је осим ње га је ди ни по жи вео, док су по лу се стра Ан ђел ка, 
се стра Иван ка и брат Мир ко умр ли као де ца. О То ми Цр њан ском (1853–1908), 
ко ји је био са мо го ди ну да на ста ри ји од До бре Ру жи ћа, ма ло зна мо. То ли ко 
да су се у ње го вом оцу Ми ти, а Ми ло ше вом де ди, су сре ли и све ште ник и 
но ви нар и рат ник: овај се о ски па рох и прет плат ник на срп ску књи гу, пред-
во дио је Илан џа не у би ци с Ма ђа ри ма и пи сао из ве шта је са ра ти шта за 
бе о град ске Срп ске но ви не. Да је То ма у Ход ме зе ва шар хе љу за вр шио гим-

7 Иа ко не ки сма тра ју да због пе жо ра тив них ко но та ци ја, ко ји ма је по себ но обе ле жен 
тер мин „Ср би ја нац“ (оми љен да нас у хр ват ском јав ном ме диј ском дис кур су ко ји на вод но 
пра ви раз ли ку из ме ђу ет нич ке при пад но сти и др жа вљан ства, иа ко раз ли ка по ана ло ги ји 
код на ших ком ши ја ни ка да ни је ус по ста вље на) тре ба ко ри сти ти тер ми не „ово стра ни“ и 
„оно стра ни“ Ср би, због ре ла тив но сти раз ли ке ко ју на ме ће тач ка по сма тра ња, сма тра мо да 
је и ова тер ми но ло ги ја не ко ри сна ако не и бе сми сле на.

8 Ди ску ту ју ћи о по ло жа ју пи са ца у зе мљи и ино стран ству, Цр њан ски је 1970. го ди не 
мла дим ко ле га ма ре као: „Ја уоп ште сма трам да из ме ђу нас, из ме ђу ста ро сти и из ме ђу мла-
до сти, не ма кон так та, и да га ни кад ни је би ло. И да га ни кад не ће би ти. То је јед на од глав-
них тра ге ди ја чо ве чан ства – то ка жем као књи жев ник, – те сме не ге не ра ци ја су, ско ро увек, 
ве о ма ве ли ка пат ња за мла ђе...“ (ЦРњански 1999: 534). Као аван гар ди ста, Цр њан ски је во дио 
сво је ра то ве про тив пре жи ве лих пред рат них по е ти ка, а у Ко мен та ри ма за Ли ри ку Ита ке 
на пи сао је да је од у век био сам се би пре дак. 
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на зи ју, где је „те рао ке ра ма ло на пре чан ски на чин“, да се чак ту као са про-
фе со ри ма, па се ку ћи у Илан џу вра тио уз там бу ру, ка да га је од оче вог 
гне ва спа сла са мо до бра мај ка Ју ла. Ми лош је ро ђен у Чон гра ду, ва ро ши ци 
ко ја је сма тра на не ком вр стом ау стро у гар ског чи нов нич ког Си би ра, где је 
ње гов отац, пре ма све до че њу пи шче вом, био пре ме штен из Ти те ла и то по 
не кој ка зни. По јед ној вер зи ји, ску пљао је прет пла ту за ле ви чар ски лист 
Стра жа Пе ре То до ро ви ћа, а по дру гој, аги то вао је на из бо ри ма у Пан че ву 
за кан ди да та Ср би на. По ро ди ца се из Чон гра да пре се ли ла у Те ми швар, веро-
ват но по сле смр ти Ма ри ни ног оца, јер се њи хо во фи нан сиј ско ста ње из не-
на да по пра ви ло. У овом „ма лом Бе чу“, ка ко је та да те па но гра ду на Бе ге ју, 
где је Ми лош по ха ђао срп ску шко лу и ма ђар ску пи ја ри стич ку гим на зи ју, 
То ма је био пред сед ник Срп ске цр кве не оп шти не. Умро је у пе де сет и пе тој 
го ди ни, од не из ле чи ве бо ле сти, оста вив ши си ну је дин цу сан дук пун пра-
шња вих при ме ра ка Стра же и За ста ве. Цр њан ски је оца за пам тио као Дон 
Ки хо та ко ји чи та Ми ле ти ће ве члан ке, али и пре пи ску Све то за ра Мар ко ви-
ћа, као и рат не днев ни ке Пе ре То до ро ви ћа, као ро ди те ља ко ји га је „кљу као 
исто ри јом Вој во ђа на“. Смрт са ко јом се То ма су о чио мир но, по ву кав ши се 
у се ло ка ко не би сме тао си ну ко ји учи грч ки, све до чио је ка сни је Цр њан-
ски, обе ле жи ла је у ве ли кој ме ри жи вот ве ли ког пи сца. Ис пр ва пре пу штен 
жа ло сти (о че му све до чи и дуг из о ста нак из шко ле), Ми лош је од лу чио да 
бу де нај бо љи ђак, а су де ћи пре ма оце на ма из све до чан ства, обе ћа ње да то 
се би ис пу нио је у це ло сти.

О не ма ње бур ној мла до сти и ле ви чар ским за но си ма го во ри и би о гра-
фи ја „оно стра ног“ Ср би на До бро са ва Ру жи ћа, ко ји је ро ђен 1854. го ди не у 
Чач ку, где му је отац Ми лош, учи тељ и пи сар, по ре клом из дра га чев ског 
се ла Не гри шо ри, та да слу жбо вао. Основ ну шко лу по ха ђао је у Чач ку и Ва-
ље ву, а за тим од ла зи у Бе о град у гим на зи ју. Та мо је, на Ка ле мег да ну, се ћао 
се ка сни је До бро сав у сво јим Успо ме на ма,9 гле дао ка ко Али-Ри за Па ша 
пре да је кљу че ве гра до ва у ру ке кне за Ми хај ла ко ји је ја хао на бе лом ко њу. 
Иа ко им пре си о ни ран при зо ром, као ле ви чар и ра ди кал, цео жи вот би ће у 
опо зи ци ји Обре но ви ћи ма, по себ но кра љу Ми ла ну. У гим на зи ји срп ски је зик 
пре да вао му је Сто јан Но ва ко вић, али До бро са ва ви ше за ни ма ју ли те рар не 
дру жи не не го школ ски пред ме ти па по на вља че твр ти раз ред. Отац Ми лош 
био је пре ма ста ри јем си ну мно го бла жи не го То мин отац Ми та, мо жда и 

9 Из ру ко пи са Ру жи ће вих Успо ме на об ја вље ни су са мо де ло ви, што оте жа ва са гле да-
ва ње лич но сти и де ла овог срп ског књи жев ни ка и по ли ти ча ра. Да ни је би ло Сло бо да на 
Ра до ви ћа, пре га о ца ко јем је До бри на остав шти на у по се ду по ро ди це да та на увид, не би смо 
о Ру жи ћу зна ли ни оно ли ко ко ли ко зна мо да нас, лич ност и де ло та ста Ми ло ша Цр њан ског 
би ли би го то во пот пу но пре кри ве но за бо ра вом. Ра до вић је, на и ме, по сле 1965. го ди не, ка-
да је иза шао из бор из Ру жи ће вих де ла, под на сло вом Ђер да ни (чи ји је при ре ђи вач био 
Бла го је Жив ко вић) при ре дио не ко ли ко де ла До бро са ва од но сно До бро сла ва Ру жи ћа „Ђе тињ-
ског“: Же на и ми ри си, Ча чак 2002; Ве ли ки љу ди, Ча чак 2004; По Цр ној Го ри: од Зла ти бо ра 
до Лов ће на и Ска дра, Под го ри ца 2007; Пче лар ски реч ник 1904. Пче лар ство не кад и сад, 
Ужи це, 2013. и на пи сао ње го ву нај пот пу ни ју би о гра фи ју: Кра љев би бли о те кар, Ча чак 2014.
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због то га што је мла ђи син Ђор ђе умро још као де чак, та ко да су на де и љу бав 
ро ди те ља би ли усме ре ни пре ма ста ри јем До бри. Да по пра ви ства ри, отац га 
1971. го ди не ша ље у Кар лов це, али је из ове чу ве не гим на зи је Ру жић убр зо 
из ба чен, због ту че са ме шта ни ма ко ји ма се ни је до па дао ве се ли ноћ ни жи-
вот кар ло вач ких ђа ка. Из Но во сад ске гим на зи је, у ко ју пре ла зи 1872, До бра 
је опет из ба чен, због ин ци ден та у по зо ри шту, где је са дру го ви ма изви ждао 
пред ста ву Крст и кру на, из ве де ну по тек сту Јо ва на Су бо ти ћа,10 пред сед ни-
ка гим на зиј ског па тро на та. Бо ра вак у Но вом Са ду пред ста вља ће, ме ђу тим, 
пре лом ни пе ри од у жи во ту мла дог и бун тов ног „Ср би јан ца“, јер се он та да 
су сре ће са пре врат нич ким иде ја ма Све то за ра Мар ко ви ћа, пред став ни ка 
дру ге ге не ра ци је Ује ди ње не омла ди не срп ске, ко ја је, за но се ћи се иде ја ма 
брат ства, јед на ко сти и со ци јал не прав де, пр вен ство да ва ла со ци јал ном а не 
на ци о нал ном осло бо ђе њу срп ског на ро да. При ку пља ју ћи по дат ке за књи гу 
о Све то за ру Мар ко ви ћу, Јо ван Ске р лић је раз го ва рао и са Ру жи ћем, а о ново-
сад ском пе ри о ду пр вог срп ског со ци ја ли сте, он пи ше: 

Мар ко вић ипак, у гра ни ца ма мо гућ но сти, ра ди она ко ка ко је и у 
Бе о гра ду ра дио. Као што је у Бе о гра ду при ку пљао око се бе ве ли ко школ-
це и ства рао од њих апо сто ле со ци ја ли зма, исто та ко у Но вом Са ду у 
со ци ја ли стич ком ду ху вас пи та гим на зи сте из нај ста ри јих раз ре да. Тај 
по сао му је био уто ли ко лак ши што су се та да ме ђу но во сад ским гим на-
зи сти ма на ла зи ла два већ про бу ђе на со ци ја ли ста: Ла зар Па чу и До бро сав 
Ру жић. Ути цај Мар ко ви ће вих про по ве ди стао се осе ћа ти и под ње го вим 
лич ним ути ца јем обра зо ва ла се пр ва срп ска со ци ја ли стич ка ин те ли ген-
ци ја у Угар ској, ко ја ће де се так го ди на доц ни је из вр ши ти ства ра ње срп-
ске ра ди кал не стран ке (скеРлић1966: 87–88). 

Ко ли ко се Ру жић, за не сен иде ја ма јед на ко сти и со ли дар но сти, за ла гао 
за ука зи ва ње по мо ћи си ро ма шни ма (што је же ља ко ја је у ње му би ла при-
сут на и ка сни је, ка да је жи вео мно го удоб ни јим и си гур ни јим жи во том) 
све до чи и пе сма Ре чи уми ру ћег об ја вље на у но во о сно ва ном ча со пи су Вр зи но 
ко ло 1873. го ди не, ко ја по чи ње сти хо ви ма: „Ми смо глад ни и си ро ти / амо 
хле ба дај те / Глад нас мо ри, хле ба не ма / авај љу ди, по ма гај те!...“ (Радовић 
2014: 17). По ма ло ба на лан акро стих Ма гар ци смо ми от кри ва уве ре ње омла-
ди не за не се не ре ал ним прав цем у књи жев но сти и по зи ти ви стич ком на у ком: 
да је чо век пр вен стве но ра зум но би ће и да је ис кљу чи вим апе лом на ра зум 
мо гу ће по пра ви ти ње го ву се бич ну при ро ду али и по сти ћи пра вед ни ји дру-

10 Ра ди ло се о при год ној дра ми на пи са ној ци ља но за све ча ност обе ле жа ва ња Са вин-
да на, ко ја је пр ви пут из ве де на у Срп ском на род ном по зо ри шту 1870. го ди не. Ру жић је 
ве ро ват но пред ста ву гле дао 12. мар та 1872. го ди не, а као љу би те љу при род них, ре ал них 
на у ка, мо гло му је за сме та ти чу до ко је из во ди Све ти Са ва, ка ко би по мо гао из ле че ње си на 
ма ђар ског кра ља Ан дри је. Ка да се са не ба за и ста из ли је грȁд, а лед ски не де те то ву вру ћи цу, 
Ан дри ја се пре о бра жа ва и од не при ја те ља по ста је при ја тељ „Ср ба ља и Ср би је“ (Вид. субо-
Тић 1977).
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штве ни по ре дак. Бо ра вак у Ци ри ху, где је сле де ће 1894. го ди не про вео је дан 
се ме стар, та ко ђе се мо же сма тра ти кључ ним до га ђа јем Ру жи ће ве мла до сти. 
У то вре ме та мо су се на ла зи ли и Ла зар Па чу, ње гов но во сад ски друг, те 
Јо ван Жу јо вић, Ни ко ла Па шић, Пе ра То до ро вић, по то њи пр ва ци ра ди кал не 
стран ке, ко јој ће, као пар ти ји ко ја је опо ни ра ла Ми ла ну Обре но ви ћу, при-
па да ти и Ру жић, због че га ће че сто би ти хап шен и про ве сти из ве сно вре ме 
у за тво ру. Исте го ди не у ли сту Бу дућ ност Ру жић ће про те сто ва ти про тив 
утам ни че ња Све то за ра Мар ко ви ћа у Ср би ји, као и због за бра не Ле то пи са 
Ма ти це Срп ске, све ске у ко јој је об ја вљен од ло мак из Мар ко ви ће ве Ср би је 
на Ис то ку, де ла „ко је слу жи на част не са мо пи сцу но и књи жев но сти“. У 
сво јим Ем ба ха да ма Ми лош Цр њан ски пи са ће о то ме ка ко је ре во лу ци о нар-
ну ат мос фе ру у Ци ри ху, где се на ла зи ла број на ко ло ни ја срп ских сту де на та, 
нај бо ље опи сао Љу би ша Бран ко вић11 у ро ма ну Пред зо ру (1878, Но ви Сад). 
У де лу не ве ли ке естет ске вред но сти12 да ти су пор тре ти он да шњих сту де-
на та и сту дент ки ња ко ји раз ми шља ју са мо о то ме ка ко што пре оства ри ти 
ве ли ку дру штве ну пр о ме ну и ка ко по сто је ћи свет „тру ле жи“ за ме ни ти пра-
вед ни јим дру штвом у ко јем не ће би ти бо га тих и си ро ма шних. Ови мла ди ћи 
и де вој ке, од ко јих не ки до ла зе из па ла нач ког ми љеа Ју жне Уга р ске, и ко ји 
сту ди ра ју пе да го ги ју, „пољ ску“ али и по ли тич ку еко но ми ју, тех ни ку, ме-
ди ци ну..., жи ве у те шком си ро ма штву, ор га ни зу ју ћи се у ин тер на ци о нал на 
ле ви чар ска удру же ња са мла дим Ру си ма-анар хи сти ма и Ита ли ја ни ма, чи ји 
је циљ рад за осло бо ђе ње на ро да од но сно ди за ње ре во лу ци је. Сви они же ле 
да усре ће чо ве чан ство ства ра њем та кве „кли ме“ ко ја ће по го до ва ти чо ве ко-
вим по тре ба ма. То је вре ме ка да се осве шћу ју ни жи сло је ви: „На род отва ра 
очи и пи та за што да он сво јим ра дом и пат њом ис ку пљу је бла го ва ње не ко-
ли ци не“ (бРанковић 1878: 71). Да би се тај про цес убр зао, по треб но је си ро-
ма шне, као и оне бо га те, вас пи та ва ти, оту да то ли ки зна чај до би ја ју пе да го ги ја 
и обра зо ва ње. Тре ба ло би ство ри ти та кве љу де ко ји ће сви ра ди ти под једна-
ко, да би сва ко мо гао да ужи ва у све му што му је ну жно за одр жа ње и разви-
ја ње. Због то га је по треб но да и књи жев ност по ста не ди дак тич на: пре све-
га стро го на уч на али и по пу лар на. Умет ни ка и умет ност Бран ко вић на зи ва 
„ве шта ци ма“ од но сно „ве шти ном“ – о ин спи ра ци ји и дру гим слич ним тео-
ри ја ма у овом ма те ри ја ли стич ком схва та њу све та и дру штва ни је би ло ме ста.13 
Ус по ста вља њу бо љег дру штва по мо ћи ће при род не на у ке и тех нич ка до-
стиг ну ћа: у ро ма ну се по ми њу Жил Верн и „гво зде на ла ђа ко ја пло ви под 
во дом“, и елек три ци тет као по кре тач ка сна га. У нај ра ди кал ни јој вер зи ји со-

11 Пре ма Ка та ло гу књи га Би бли о те ке Ма ти це срп ске, Љу би ша Бран ко вић је псе у до ним 
Бран ка Ми ха и ло ви ћа, ау то ра сту ди је О со ци ја ли зму (Но ви Сад, 1907).

12 Ро ман из два де ла не ма чвр сту струк ту ру, ли ко ви ко је упо зна је мо на по чет ку ви ше 
се не по ја вљу ју, али се за то уво де дру ги. Рад ња је под ре ђе на тен ден ци ји, иде ји ко јој ли ко-
ви слу же, а то је иде ја ус по ста вља ња пра вед ног дру штва. Рад ња се из не на да из Ци ри ха пре-
ме шта у Беч и сре ће мо се са са свим дру гим ак те ри ма.

13 И у име ни ца ма умет ност и умет ник ко ју ко ри сти мо да нас кри је се при дев „умје тан“ 
(свој ствен хр ват ској је зич кој ва ри јан ти) ко ји озна ча ва ве штач ку а не при род ну тво ре ви ну.
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ци ја ли зма ко ју је за сту пао Ба ку њин (а ко ју је, пре ма Скер ли ћу, Све то зар 
Мар ко вић од ба цио) лич на сво ји на тре ба да не ста не, за то што ће то би ти у 
ин те ре су сва ког по је ди нач ног чо ве ка, а свест о том ин те ре су тре ба ло би да 
по ти сне се бич ност ка ко би се ус по ста ви ла про из вод ња са пот пу но рав но-
прав ним и сло бод ним рад ни ци ма. Уме сто ми ли јар де ра, си ро ти ње, бе де и 
гра бе жи, на сту пи ће, ка жу ју на ци Бран ко ви ће ви, оп ште бла го ста ње у ко ме 
се жи ви и ра ди по на у ци, а љу ди пот пу но сло бод но из но се сво ја осе ћа ња. 
Ком пли ко ва ни љу бав ни од но си ак те ра овог ро ма на, те од би ја ње љу ба ви 
ко ју Да рин ки ну ди Ми лан, на го ве сти ће, ме ђу тим, да чо век ни је са мо ра цио-
нал но би ће, што у цео про грам уно си и слут њу не из ве сног ис хо да. Обе лежа-
ва ју ћи же не као пол ко јим пре вас ход но ру ко во ди осе ћа ње а не ми шље ње, овај 
„про па ганд ни“ ро ман отво рио је пи та ње ира ци о нал не људ ске при ро де, исто 
оно о ко јем су, упра во од го ва ра ју ћи на уто пиј ске те о ри је ру ских ре во лу цио-
нар них де мо кра та, пи са ли ве ли ки До сто јев ски, али и наш Ла за Ла за ре вић, 
у при ча ма у ко ји ма алу ди ра на „но ве“ љу де, Мар ко ви ће ве след бе ни ке. 

Ле ви чар ство и ра ди ка ли зам До бро са ва Ру жи ћа сва ка ко су има ли коре-
не у уче њу Све то за ра Мар ко ви ћа, али и у иде ја ма ко је је он усво јио у го ди-
на ма сту ди ја у Не мач кој, та ко да ће иде а лом со ци јал не прав де као са став ним 
де лом ши рег иде а ла пра вед но сти он би ти во ђен чи та вог жи во та. У исто 
вре ме, Ру жић ће из го ди на сво је мла до сти и шко ло ва ња по не ти оду ше вље ње 
при род ним на у ка ма и те о ри јом ево лу ци је, о ко јој ће учи ти код Дар ви но вог 
не мач ког ко ле ге Хе ке ла. О нај ни жем кич ме ња ку ам фи ок су су на пи са ће До-
бра док тор ску те зу, али ће, што због пре ки да сту ди ја, ка да од ла зи у Пр ви 
срп ско-тур ски рат, што из не ких дру гих раз ло га, оста ти без док тор ске ди-
пло ме (ни је по ло жио за вр шни ис пит код екс пе ри мен тал ног пси хо ло га Вил-
хел ма Вун та у Лај пци гу), па се, као „оби чан“ гим на зиј ски пре да вач вра ћа 
у Ср би ју. Уме сто у пре сто ни цу, упу ћен је у Ужич ку гим на зи ју ко ја му се 
учи ни ла као – чи нов нич ки Си бир!

Ме ђу тим, пе ри од бо рав ка у Ужи цу, ти пич ној срп ској па лан ци оно га 
до ба у ко јој се на ла зи од 18. ав гу ста 1878. го ди не, обе ле жи ће жи вот До бре 
Ру жи ћа на ви ше на чи на. Ту ће мла ди бун тов ни гим на зиј ски пре да вач, су плент, 
и про фе сор, упо зна ти две сво је ве ли ке љу ба ви: Дра гу Ни ко лић, са ко јом се 
оже нио 1883. го ди не и ко ја је умр ла у два де сет че твр тој го ди ни, оста вив ши 
за со бом дво је де це, и Ол гу, удо ви цу имућ ног ужич ког тр гов ца, чи је ће на-
след ство це лој по ро ди ци обез бе ди ти ко ли ко-то ли ко ла го дан жи вот. Пр во од 
ше сто ро Ол ги не и До бри не де це би ла је Ви до са ва Ру жић, бу ду ћа су пру га 
Ми ло ша Цр њан ског. Осим што је у Ужич кој ре ал ци – али и у шко ла ма ши-
ром Ср би је, у дру гим ва ро ши ма у ко је је био пре ме штан по ка зни – де ци 
пре да вао ми не ра ло ги ју, бо та ни ку, зо о ло ги ју, фи зи ку, хе ми ју и не мач ки је зик, 
тру де ћи се да им пре не се сво ју љу бав пре ма при род ним на у ка ма (из ме ђу 
оста лог и та ко што ће на пи са ти уџ бе ни ке из бо та ни ке и зо о ло ги је), Ру жић се 
укљу чио у по ли тич ки жи вот. Од 1889. би ран је за на род ног по сла ни ка на ра-
ди кал ској ли сти, што је пред ста вљао ло ги чан из бор на сло њен на мла да лач ке 
иде а ле, бу ду ћи да је Ра ди кал на стран ка из ра сла из Мар ко ви ће вог со ци ја-
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ли стич ког по кре та. Осим то га, чел ни љу ди те стран ке би ли су ње го ви бли-
ски при ја те љи: Ни ко ла Па шић био му је вен ча ни кум. Као про фе сор и чо век 
обра зо ван у по зи ти ви стич ком ду ху, Ру жић је књи жев но сти и пу бли ци сти-
ци при сту пао на ди дак ти чан, ан га жо ва ни на чин, ви дев ши у раз ли чи тим 
жан ро ви ма у ко ји ма се опро бао мо гућ ност да по је дин ца и сво ју за јед ни цу 
усме ри у прав цу бо љит ка и про гре са. У тој чи ње ни ци тре ба тра жи ти од го вор 
на пи та ње за што До бро сав (или До бро слав, ка ко је сам пот пи си вао сво је 
ра до ве) ни ка да у пр ви план ни је ста вљао ин те ре се сво је стран ке, већ оп шти 
ин те рес на ро да и др жа ве, па је при ја те ље и са рад ни ке имао и ме ђу нај у глед-
ни јим ин те лек ту ал ци ма дру га чи је по ли тич ке оп ци је. О то ме све до чи и са-
чу ва на пре пи ска са Вла да ном Ђор ђе ви ћем, уред ни ком Отаџ би не, на при мер, 
или са уред ни штвом Ви де ла, на пред њач ког гла си ла ко је су чи ни ли Сто јан 
Но ва ко вић, Ми лу тин Га ра ша нин и Ми лан Ђ. Ми ли ће вић, где су де ли мич но 
об ја вље на и ње го ва Пи сма из Ужи ца. (Пре то га штам па на су у ли сту ве лико-
шко ла ца По бра тим ство.) Ру жић је са ра ђи вао и са со ци ја ли стич ком Ми сли 
а био је и ре дов ни са рад ник гла си ла „из пре ка“, по себ но но во сад ског Ја во ра 
и Бран ко вог ко ла, а ра спон те ма о ко ји ма је пи сао кре тао се од по пу лар них тек-
сто ва о Дар ви ну и Хе ке лу, о те о ри ји ево лу ци је, пре ко пче лар ства и ко ри сти 
пче ла и ме да за људ ско здра вље, до тра же ња од го во ра на про блем „ге ни ја“ 
али и на тај ну жен ске при ро де, ве за ну за ка те го ри ју ле по те, и као фи ло зоф-
ску те му ко јом се, оправ да ва ју ћи сво ју ми зо ги ни ју, ба вио Шо пен ха у ер. 

Си сте ма тич но са гле да ва ње ве ли ког Ру жи ће вог књи жев ног и пу бли-
ци стич ког опу са, у ко јем ве ли ки део чи не тек сто ви у пе ри о ди ци, да нас је 
оте жа но за то што не до ста ју чи та ва го ди шта ча со пи са са ко ји ма је са ра ђи вао. 
Та кав је слу чај са ли стом Зла ти бор у ко јем је об ја вљен ње гов текст Ка ти
хи зис за на род срп ски (1888), ко ји је иза звао ве ли ку па жњу не са мо срп ске 
по ли тич ке јав но сти већ и два ју моћ них си ла чи ји се ин те рес у Ср би ји су-
че ља вао: Ау стри је и Ру си је. Ра ди ло се о кра ћем на ци о нал ном про гра му 
ко ји је Ру жић фор му ли сао у ви ду од го во ра на пи та ња: „ко ли ко има Ср ба, 
где жи ве (Ср би ји, Цр ној Го ри, Ау стри ји, Бо сни, Тур ској и Бу гар ској), ко јих 
су ве ро и спо ве сти (пра во слав на, ка то лич ка и му ха ме дан ска) и да су ду жни 
да стре ме ује ди ње њу, те да је на том пу ту Ау стри ја нај ве ћи не при ја тељ, који 
хо ће пре ко Лен дер бан ке да их рас ко ма да и да је је ди ни, ис кре ни и по у зда ни 
при ја тељ би ла и је сте ве ли ка и моћ на Ру си ја“ (Радовић 2014: 89).

Овај текст, чи ја је са др жи на по зна та за хва љу ју ћи ру ском пре во ду ко ји 
је Ми ни стар ству у Пе тро гра ду до ста вио ру ски по сла ник у Ср би ји Сер ге јев, 
иза звао је ве ли ку па жњу и у су сед ној Ау стри ји, ко ја је Ру жи ћа од та да сма-
тра ла не при ја те љем, па му је чак био и за бра њен пре ла зак пре ко Дри не. 
То ме је до при нео још је дан ин ци дент ко ји је ужич ки про фе сор опи сао у сво-
јим Успо ме на ма:

Ка ко је мо но пол ду ва на био у стран ским ру ка ма, је дан пред став ник 
њи хов био је у Ужи цу кад је тај бр ој Зла ти бо ра са Ка ти хи зи сом иза шао, 
и увре ђен јав но је ка зао да Ау стри ја тре ба да до ђе у Ср би ју и да за ве де ред!
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И ја са про фе со ром Бо жом Кне же ви ћем, фи ло зо фом, до го во рим се 
да га са че ка мо и пи та мо да ли је за и ста он то ка зао. Че ка ли смо га на пи-
ја ци, ис пред Ја њи ћа ка фа не и кад је он то по твр дио, ја му опа лим ша мар, 
он уз мах не шта пом а Бо жа Кне же вић, га гур не ме ђу ли јан де ре (Радовић 
2014: 90).

Пре ме штај по ка зни ко ји је до био по сле овог ин ци ден та про ме нио је 
Ру жи ћев жи вот: на пу ту у Кра гу је вац, где је кре ну ла да по се ти му жа, су пру-
га Дра га пре хла ди ла се и умр ла. У Кра гу јев цу пр ви пут се срео са кра љем 
Ми ла ном ко ји је био ње гов вр шњак и ко ји је Ру жи ћа, као ра ди ка ла и ау то-
ра по ме ну тог ан ти а у стриј ског члан ка, до жи вља вао као не при ја те ља, о че му 
све до че и сва бу ду ћа ис ку ше ња ко ји ма ће у на ред ним го ди на ма До бра би ти 
из ло жен. Због то га што је 1892. пу то вао у Цр ну Го ру, где се срео и са та да-
шњим кне зом, бу ду ћим кра љем Пе тр ом Ка ра ђор ђе ви ћем, ужич ки про фе сор 
до био је ре пу та ци ју опа сног др жав ног не при ја те ља и про тив ни ка ди на сти-
је Обре но вић, иа ко је он и та да и ка сни је твр дио да ње го во пу то ва ње ни је 
има ло по ли тич ку по за ди ну ни ти да је ика да у жи во ту био „ан ти ди на сти чар“! 
У тзв. Че бин че вој афе ри, јед ном од мно гих су ђе ња ра ди ка ли ма за ан ти др жав-
но де ло ва ње за Ми ла но вог ре жи ма, Ру жић је је ди ни од ужич ких ра ди ка ла 
осу ђен на дво го ди шњу ка зну за тво ра у бе о град ском за тво ру. Су пру зи Ол ги 
би ло је до зво ље но да се сва ке су бо те са ста је са му жем ко га су ње на при вр-
же ност и по жр тво ва ње ду бо ко дир ну ле, та ко да је, има ју ћи у ви ду сна гу 
ње не љу ба ви, кроз сво ју же ну гле дао и на чи тав жен ски род о ко јем ће на пи-
са ти број не есе је.14 Упр кос то ме што је убр зо ам не сти ран, До бра је од та да 
не пре ста но на ме ти ре жи ма, па је на осно ву чу ве ног па ра гра фа 76 от пу штен 
из др жав не слу жбе 1897. го ди не. За хва љу ју ћи на след ству ко је је из пр вог 
бра ка до не ла су пру га Ол га, по ро ди ца ко ја се стал но уве ћа ва ла на ста ни ла 
се у Бе о гра ду у Да ни чи ће вој ули ци број 5. По сле Пи са ма из Ужи ца, у ко-
ји ма је кри ти ко вао па ла нач ку учма лост и се бич ност, До бра је на ста вио да 
пи ше сво ја „ће ре та ња“, са ти рич не тек сто ве због ко јих су га исто ри ча ри 
срп ске књи жев но сти до во ди ли у ве зу са Хај не ом као прет ход ни ком и До ма-
но ви ћем као след бе ни ком. Ка да је у ју лу 1899, да кле у вре ме ка да је од сту-
пио са пре сто ла и пре дао га си ну Алек сан дру, у цен тру Бе о гра да на Ми ла на 
по ку шан атен тат, у исто ри ји по знат као Иван дањ ски, Ру жић је опет сум њив, 
а на две го ди не за тво ра осу ђен је због увре де кра љев ских ве ли чан ста ва у 

14 Љу бав из ме ђу му шкар ца и же не Ру жић ви ди као „уз ви ше ну, све тлу, ле пу и за но шљи-
ву“, а та кву ка ква је сте пред ста ви ли су је „два ве ли ка на: наш срп ски на род у пе сми Омер 
и Ме ри ма и Шек спир у сво јој тра ге ди ји Ро мео и Ју ли ја (Ружић 2002: 88). По ла зе ћи од чи-
ње ни це да су се нај ве ћи умо ви чо ве чан ства ба ви ли же на ма, Ру жић је сма трао да же не због 
то га тре ба да бу ду гор де и по но сне. То га, ме ђу тим, ни је спре чи ло да про го во ри и о Шо пен-
хауeровом ви ђе њу жен ског по ла: по ко јем же не сма тра ју да им је је ди ни по зив љу бав и ко је 
ми сле ин ту и тив но и жи ве у са да шњо сти, као и да из не се Дар ви но ве ево лу ци о ни стич ке ста-
во ве: о то ме да же не у ми шље њу ни ка да не мо гу до сти ћи му шкар це, ни ка да не мо гу би ти 
ге ни јал не, „не мо гу би ти у на у ци и ве шти на ма ни ка ква ства ра лач ка си ла“ (Ружић 2002: 152).
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јед ном за пле ње ном ру ко пи су ко ји ни ка да ни је об ја вљен и ко ји је он сам 
на звао „ко зе ри јом“. Ро би ју је Ру жић из др жа вао у по жа ре вач ком за тво ру, 
ода кле је пу штен ка да је краљ Алек сан дар, по во дом про гла ше ња же нид бе 
са Дра гом Ма шин, ам не сти рао осу ђе не због Ивањ дан ског атен та та у ју лу 
1900. го ди не.

Ка да да нас чи та мо Ру жи ће ве Ђер да не, ка ко су на зва на Пи сма из Ужи
ца у исто и ме ној књи зи из 1882. го ди не, у ко ји ма је ау тор, на ме нив ши их 
„јед ној го спо ђи ци“, кри ти ко вао срп ско дру штво, чи ни нам се да је у овим 
тек сто ви ма мно го при сут ни ја ла мен та ци ја над оп штим ста њем чо ве чан ства 
(ма ски ра на са ти рич ним то ном и ху мо ром), као и над не са вр ше ном људ ском 
при ро дом, не го кон крет на по ли тич ка кри ти ка. Ипак, ако зна мо да су краљ 
Ми лан и ње гов ре жим по себ ну па жњу обра ћа ли на ин те лек ту ал це-опо зи-
ци о на ре, као и да се сва ка њи хо ва реч кри ти ке стро го ка жња ва ла, он да се и 
нај ма ња опа ска пи шче ва о те ку ћој по ли ти ци мо же чи та ти као про во ка тив на. 
У књи зи о Во ји сла ву Или ћу, у ко јој се ба вио би о гра фи јом и де лом пе сни ка 
ко ји се у свом крат ком жи во ту по ли тич ки ан га жо вао кри ти ку ју ћи ре жим 
Ми ла на Обре но ви ћа, и ко ји је у до ба Бон ту о ве афе ре (ка да је, по што је Ежен 
Бон ту на вод но под ми тио са мог Ми ла на и нај ви ше др жав ни ке, срп ска вла да 
узе ла ве ли ки кре дит за из град њу же ле зни це) пи сао са ти рич не пе сме по во-
дом тог до га ђа ја, Ми ло рад Па вић је на пи сао: „Ја сно је због че га Илић ни је смео 
да пот пи ше ову дру гу пе сму. У њој се отво ре но спо ми ње Бон ту о во име, а 
та ко отво ре не на пад на Бон туа ни је смео ни Пе ра То до ро вић да пот пи ше15 
(Павић 2005: 48). У Ђер да ни ма Ру жић је ди рект но апо стро фи рао и Бон туа, 
и Че до ми ља Ми ја то ви ћа, та да шњег ми ни стра фи нан си ја, укла па ју ћи ову 
по ли тич ку алу зи ју у иро ниј ски дис курс, у ко јем ау тор сам се бе уни жа ва:

Ја знам мно ге вр ло од лич не и па мет не љу де ко ји про сто из ина та 
не ће да бу ду слав ни љу ди, а знам то ли ко њих ко ји би по ста ли чу ве ни, 
са мо да се ода ду на ли те рар ни по сао, али не ће уз инат, а и ви зна те толи-
ко њих ко ји опет пи шу са мо за инат. Па и ја мно го што шта чи ним из ина та: 
док сам био ма њи ја код ку ће за инат ни сам хтео да је дем пи ту с ме сом 
док сам, ме ђу тим, код „Ја ман ди је“ бу рек с ме сом у сласт јео; сад ипак 
из ина та не ве ру јем да ће Бон ту усре ћи ти Ср би ју, и ма ко ли ко да слу шам 
зла то у стог Че ду, ја ипак не ве ру јем. Шта ће те, кад сам ина џи ја, при свем 
том што знам да је мо је ра ди кал но јо гун ство узрок те ни сам у ме сту у 
ко ме сте ви, а ко ли ка је то ште та за ме, то ја нај бо ље знам. Прем да, исти-
ну да ре чем, има де ства ри у ко је чо век и без ина та сум ња; та ко нпр. ја 
сум њам да је бо ље пла ћа ти по 30 дук. ме сеч но за офи цир ску ка си ну, но 
ре ци мо да ти те па ре за бед не и не вољ ни ке... (Ружић 1965: 60–61).

Али, упр кос ди рект ним по ли тич ким алу зи ја ма (у не га тив ном кон тек-
сту по ми њу се Га ра ша нин и ње го ва „од бра на по ли ци је“, као и Ми лан и 

15 Пе сме су и Илић и То до ро вић об ја вљи ва ли у под ли ску ра ди кал ског ли ста Са мо у пра
ва. Ов де Па вић упу ћу је на пе сму „Свр ши ло се“.
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На та ли ја)16 Ру жић је у Ђер да ни ма ма ње кри ти чар вла сти а ви ше из вор ни 
мар ко ви ће вац, со ци ја ли ста ко ји се за ла же за иде а ле фран цу ске ре во лу ци је: 
брат ства, сло бо де, јед на ко сти, све то уви је но у са ти рич ну облан ду, спа ја њем 
ви со ког и ни ског мо ду са, та ко што се кри ти ка дру штве них из о па че ња из-
ла же у пи сми ма „јед ној го спо ђи ци“, ко ју на рав но тре ба да за ни ма ју са свим 
дру ге ства ри: „Та да се чи сто бо јим, да се не про бу дим јер на ја ви ни је та ко 
ле по. Сне вам о сло бо ди, јед на ко сти и брат ству, о љу ба ви и цр ним очи ма, 
ле пим ја бу ка ма, – го спо ђи це, ми ри шу л’ вам не дра бо си о ком? – о ма лим 
уста шци ма итд.“ (Ружић 1965: 48). Из све та мла да лач ких иде а ла (у ко јем су 
пре вла да ва ле упра во ле ви чар ске иде је о бо љем и пра вед ни јем дру штву, али 
и о бо љем чо ве ку) ау тор пи са ма кро чио је у свет се бич но сти и по ква ре но-
сти. На тој опо зи ци ји из ме ђу иде а ли зма мла до сти и раз о ча ра ња са да шњо шћу 
и по чи ва дис курс Ђер да на: „Се ћам се не ка да њих ле пих да на мо је мла до сти 
– мо је ра до сти, и ми слим, е је све иш че зло, и же ље и на де, чим сам кро чио 
у овај јав ни жи вот, и по знао љу де, ко ји ма је не по ште ње сред ство, а се бич ност 
циљ“ (Ружић 1965: 44).

Опре де ље ње за со ци ја ли стич ке иде је са свим је отво ре но из ра же но, 
упр кос ша љи вом то ну пи са ма: 

Ка зао сам, да сам стар, а ја сам млад; у мо јим жи ла ма ври буј на 
мла дић ка крв, и то цр ве на као цр ве ни бар јак кра гу је вач ки 76. го ди не... 
Го спо ђи це, не бој те се, не стра хуј те за мој ја ко би ни зам! Та ако бу де ну-
жде, ја ћу до ка за ти, да је и сам наш све мо гу ћи отац Са ва от ре пу бли ка-
нац. И зар нам он то не по ка зу је сва ког ле пог ју тра ју тар њим цр ве ни лом? 
Та, он да је мо нар хи ста, не би ли и крв на пра вио бе лом као су рут ка? 
(Ружић 1965: 47–48).

И Исус Христ по ста вљен је ов де у дру штво љу ди ко ји су се бо ри ли за 
на пре дак чо ве чан ства у ко ји Ру жић ипак ве ру је: „И гле на је дан пут отво ри-
ше се вра та рај ска, и ја спа зих бла го бо жан стве но ли це Ису са Хри ста, и 
чи ња ше ми се као да у ње му гле дам ова пло ће ну иде ју љу ба ви, а око ње га 
сто ја ху Сер вет, Ђор да но Бру но, Јан Хус, и сви му че ни ци на че ла и иде је, и 
по бор ни ци на у ке и на прет ка...“ (Ружић 1965: 50). Ако се хри шћан ска ве ра 

16 „Да сте чем бе смрт ност, то не, то је да нас те шко на леп и по штен на чин; скан да ли 
тре ба ју за то, а ја то не умем; Ми лан и На та ли ја ни су ми ни кад слу жи ли за при мер. Кад ми 
не би у овом до бу, кад сва ки хо ће да ори ги на ли ше (ма кар и рђа во), пре ба ци ли што ци ти рам 
ту ђе ми сли, ја бих вр ло згод но умет нуо Бај ро нов од го вор: ‘Кад сам био млад, пи сао сам 
што ми је ду ша би ла за до вољ на, а сад пи шем за то што је у ча ми’. Не бој те се да ћу због то га 
оти ћи у ли бе ра ле, не, да не да Бог, као што ме ни за до вољ ство (чи тај пу ни џе по ви) не ће 
на пра ви ти ни кад на пред ња ком, то би све мо гло би ти са мо он да кад би по не сре ћи оби јао 
пра го ве г-ђе Ке шко, као што су то и не ки ра ди ка ли чи сте кр ви чи ни ли. Ме не са мо глу по сти 
јêде, а њих у на шој Ср би ји има та ко мно го да би их мо гли из во зи ти на стра ну оним срет ним 
на ро ди ма ко ји из о би лу ју зна њем и па три о ти змом; а те глу по сти пра ви мо сви из ре да...“ (Ружић 
1965: 95). Го спо ђи Ке шко, од но сно кра љи ци На та ли ји, не ко ли ко го ди на ка сни је пи са ће, на 
мол бу Ол ги ну, и Јо ван Жу јо вић, ка да је тре ба ло осло бо ди ти До бру Ру жи ћа из за тво ра.
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схва ти као из вор но ле ви чар ство, са по сту ла ти ма са ми ло сти, ми ло ср ђа, као 
основ ним етич ким нор ма ма ко јих се тре ба др жа ти у од но си ма пре ма дру гим 
љу ди ма, он да је До бра Ру жић та кав ле ви чар. Ње гов „ра ди ка ли зам“, ка ко га 
он ов де на зи ва, да ле ко је од пар тиј ског, и у том сми слу у ње му ви ди мо след-
бе ни ка оног Мар ко ви ћа ко јег је опи сао Ске р лић, као апо сто ла бор бе за 
оства ре ње иде а ла и на прет ка, а не оног те о ре ти ча ра дру штва ко јег је кри-
ти ко вао Сло бо дан Јо ва но вић, као не га то ра др жа ве што се упра во због свог 
иде а ли зма за ла гао за ре гре си ју на пре ва зи ђе не об ли ке дру штве ног ор га ни-
зо ва ња као што је би ла се о ска за дру га. Иде а ли зам, али и иде о ло ги ја „но вих 
љу ди“, пре ма Јо ва но ви ћу, уоп ште ни су има ли пле ме ни те по сле ди це. На про-
тив, зна чи ли су не ги ра ње све га вред ног, то ће ре ћи људ ских осе ћа ња, по-
ро ди це, на ци је, јед ном реч ју: чист ни хи ли зам. Же ле ћи да раз об ли чи ову, за 
ње га по губ ну иде о ло ги ју, Јо ва но вић је по себ но у тек сту Је дан раз го вор са 
Пе ром То до ро ви ћем, јед ном од нај леп ших ко је је на пи сао, у ства ри же лео 
да по ка же да се у осно ви Мар ко ви ће вог по кре та не на ла зе до бре иде је ко је 
би за и ста уна пре ди ле дру штве не при ли ке у Ср би ји, већ обич но мла да лач ко 
за не се ња штво: од све иде о ло ги је се ћао се То до ро вић са мо тре нут ка ка да га 
је мла ди, бо ле сни Све то зар не жно по ми ло вао по гла ви, као и ре во лу ци о нар-
не ат мос фе ре у Ци ри ху ка да су и срп ски сту ден ти жи ве ли ома мље ни ле по-
том ру ских ни хи лист ки ња и при влач но шћу сна о бо љем све ту.

Ка да чи та мо Ђер да не, али и дру ге спи се До бро са ва Ру жи ћа, и ка да уз 
то по зна је мо ње го ву жи вот ну суд би ну, схва та мо да је и „че сти ти До бра“, 
упр кос то ме што је пра вио из ле те у по ли ти ку (био чак и на род ни по сла ник, 
ка сни је се на тор и ми ни стар) увек остао иде ли ста, раз у ме ва ју ћи јав ни, дру-
штве ни ан га жман као ну жду а не као из бор сва ког мо рал но ис прав ног гра-
ђа ни на што за циљ има ис пра вља ње стра шне не прав де да је чо век по ни жен, 
„по га жен од чо ве ка“. Да би се у та квим окол но сти ма мо гло жи ве ти, он се 
опо ми ње Бих не ро вих ре чи: „да има још љу ди ко ји иду на то да чо век бу де 
бо љи не го што се чи ни, да чо ве ку ви ше тре ба не го што зна и да за слу жу је 
бо љу сре ћу не го што је има“ (Ружић 1965: 37). Ње гов јав ни рад за то ни ка да 
не ће би ти пу ко стран ча ре ње, јер по све му што нам го во ри ње гов жи вот, у 
ње му ни је би ло без ум не мр жње на про тив ни ка, оног ко ји дру га чи је ми сли, 
та ко да ре чи из Ђер да на мо же мо схва ти ти као ис кре ну ис по вест:

– Го спо ђи це, ја ни ког не мр зим, а све во лим, и ако икад бу дем пар-
та јист, то ћу гле да ти да бу дем пар та јист љу ба ви: не бу де ли те пар та је, 
ство ри ћу је ја. И кад љу бав про жме си но ве на ше отаџ би не, та да ће им 
за ви де ти и љу ди, и зве зде, и ме сец и сун це, и Хри стос ће та да си ћи на 
зе мљу, и ра до ва ће се, јер је и он су шта љу бав... (Ружић 1965: 55)17

17 Ове ре чи опо вр га ва ју и те зу да је Ру жић био ате и ста, иа ко се рај и па као и ве зу ју 
за ово зе маљ ске при ли ке. „Рај је као и па као ов де на зе мљи, и ме ђу љу ди ма, са мо је та раз-
ли ка што ов де на зе мљи по где ко ји ан ђе ли жи ве као у па клу, а где ко ји ђа во ли ужи ва ју као 
у ра ју. Да ни сам ате и ста, ја бих од сви ју ве ра нај пре иза брао му ха ме дан ску, јер је је ди на 
ко ја не срећ ни ци ма ово га све та што се му че и гла ду ју обе ћа ва са мо сласт и ужи ва ња на 



21

У Ђер да ни ма Ру жић је на ста вио да пи ше о сво јој оп се сив ној те ми – о 
же на ма, при знав ши, да би он, „ве чи ти опо зи ци о нар“ у по ли ти ци, са мо онда 
„пре стао би ти опо зи ци ја, кад би же не би ле на вла ди“. За раз ли ку од Ја ше 
Иг ња то ви ћа и Ра до ја До ма но ви ћа, ко ји су раз ло ге про па сти гра ђан ске по-
ро ди це на ла зи ли и у лук су зу скло ним же на ма ко је мно го ви ше тро ше не го 
што њи хо ви му же ви за ра ђу ју (в. Раичевић 2009), иа ко се бо рио про тив сва-
ке пре ко мер но сти, сма тра ју ћи да је „рас ко шлук го то во јед нак са ра спи кућ-
ством“ (Ружић 1965: 67), Ру жић се уз др жао од то га да га по сма тра као жен ску 
осо би ну. На про тив, ка ко ка же у Су вре ме ним ће ре та њи ма, же не од ли ку је 
ми ло ср ђе, а сва ко ко мр зи же не18 и пот це њу је њи хо ву уло гу у дру штву, ду-
бо ко гре ши: „Оне су још по ред све сво је пот чи ње но сти та јан стве на не позна-
та си ла ко ја ве дри и обла чи у муч ним и ве се лим да ни ма чо ве ко вим“ (Ружић 
1965: 71).

У Ђер да ни ма на зи ру се и те ме о ко ји ма би Ру жић, та мо го ре у веч но сти, 
мо гао да де ба ту је са сво јим зе том ко га на овом све ту ни је мо гао да упо зна, 
али са ко јим је, ви ди мо већ из ове књи ге, де лио исте по гле де на свет и исте 
осо би не: прав до љу би вост, сло бо дар ство, пре зи ра ње глу по сти и се бич но сти, 
до след но опо зи ци о нар ство и инат, же љу да се усре ће су на род ни ци ко ји па те. 
(Ан ти а у стриј ско рас по ло же ње за јед нич ко је и јед ном и дру гом на ци о на но 
осве шће ном Ср би ну. Ру со фил ство, увек при сут но код Цр њан ског, код Ру-
жи ћа је зга сну ло по сле Анек си је.) Осим о же на ма, ко је су, по Ла зи Ко сти ћу 
„све ле пе“, са Ми ло шем Цр њан ским мо гао би Ру жић да раз го ва ра о ста рим 
Гр ци ма, о Ес хи ло вом Ага мем но ну ко ји је пр ви по ме нуо да ла буд сам се би 
пе ва по след њу пе сму, о По пе ји и Не ро ну, о Шек спи ро вом ви ђе њу све та као 
по зор ни це, о Бран ку Ра ди че ви ћу ко ји је пе вао о кле пе ту па пу чи ца јер се 
мо рао „из ве сно се ћа ти ка квих ле пих па пу чи ца, што их је ка ква ле па мо ма 
но си ла“ (Ружић 1965: 64), о Ло ли Мон тез, о ми ло ср ђу и сре ћи. Се ћа ју ћи се, 
у тек сту На Зла ти бо ру, ста ре на род не кле тве: „Ве ли ка ши, ро да из да ји це, / 
Ве ли ка ши, про кле те вам ду ше“, Ру жић као да из бу дућ но сти до зи ва стихо-
ве Ли ри ке Ита ке „Вла сте ла, вој во де, де спо ти бе ху срам...“ И Ру жић го во ри 
о од на ро ђе но сти срп ске ин те ли ген ци је, по де ви зи ко ју је по ми њао Цр њан ски 
опи су ју ћи од на ро ђа ва ње гра ђан ства у Ју жној Уга р ској Ubi be ne ibi pa tria: 
„На ша ин те ли ген ци ја ра ди је пу ту је на стра ну ра ди ужи ва ња но што би ишла 
у Ср би ју и оста ле срп ске кра је ве, ко ји ле по том над ма шу ју мно га и мно га 
‘ле па’ ме ста на стра ни...“ (Ружић 1965: 132). И жи вот у „ср би јан ској“ па лан-
ци 19. ве ка не раз ли ку је се од оног мр твог мо ра ко је је Цр њан ски ви део у 
жи во ту те ми швар ских Ср ба, уљуљ ка них у ри ту ал но ро до љу бље, ко је их 
спре ча ва да ви де ка ко из у ми ру и не ста ју: „Да нас жи вот у па лан ци са сто ји 

дру го ме све ту. А ко не би че знуо за оним што не ма?...“ (Ружић 1965: 71). Чи ни се, ипак, да 
је овај за го вор ник по зи тив не на у ке и дар ви ни зма опо вр га вао цр кве не дог ме, али да је за-
др жао ве ру у из вор не хри шћан ске иде је.

18 „Би ти же но мр зац то је би ти те ле сно и ду шев но бо ле стан. Же не мо гу мр зе ти са мо 
шкоп ци и ев ну си“ (Ружић 1965: 82).



22

се у ка фан ском по ли ти зи ра њу, игра њу ка ра та и би ли ја ра, у ноћ ном се де њу 
при ко ме се ју нач ки ис пи ја ју ча ши це, све је то окру же но ле но шћу – чи та ње 
огла са и ука за – то је днев на лек ти ра па ла нач ке ин те ли ген ци је. Ни ка кве 
ви ше иде је, ни ка квих озбиљ ни јих ра до ва, на све стра не тру леж и са мо тру леж“. 
По сле ди це гра ђан ског ин ди ви ду а ли зма су по губ не: „У Ср би ји да нас не ма 
до вољ но по жр тво ва ња, све је то огре зло у се бич ња штву; се љак те жи да 
по ста не кмет, тр го вац гле да да се обо га ти на ли фе ра ци ја ма, кри јум ча ре њем, 
чи нов ник да до бије уна пре ђе ње. Мно го што шта не би у Ср би ји би ло да се 
мно ги не бо ре за сво је по ло жа је...“ (Ружић1965: 133).

Суд би на До бро са ва Ру жи ћа, ње го во не пре ста но се ља ка ње из па лан ке 
у па лан ку, где је као про фе сор био пре ме штан по ка зни, али и за твор на 
ко ји је два пу та био осу ђен у Обре но ви ће вој Ср би ји, го во ре о то ме да се он 
ни ка да ни је бо рио са мо за се бе и за свој по ло жај. Ме ђу тим, ле ви чар ство 
Ру жи ће во ни је би ло та кво да се со ци јал но пи та ње ста вља ис пред на ци о-
нал ног, на про тив, ово пр во увек је би ло са мо функ ци ја ње го вог ро до љу бља. 
Осим то га, Ру жић не бри не са мо за Ср бе у Ср би ји, што је по ка зао још у свом 
„Ка ти хи зи су“. Гле да ју ћи са вр ха Зла ти бо ра на бр да бо сан ска и хер це го вач-
ка, Ру жић уз ви ку је: „Хеј ви де цо сло бод не Ср би је, ви по том ци Ка ра ђор ђа 
и Син ђе ли ћа и кне за Ми ло ша, се ти те се у ва шој ра до сти и ве се љу и оне 
ва ше бра ће у срп ској зе мљи, али под ту ђи ном“ (Ружић 1965: 137).

О Ру жи ће вом ро до љу бљу све до че по себ но два ње го ва спи са: опис пу-
то ва ња по Цр ној Го ри, у ко ју се упу тио у ма ју 1892. го ди не, и дра ма Сте ван 
Де чан ски пи са на 1900. го ди не у по жа ре вач ком за тво ру, де ла ко ја, сва ко на 
свој на чин, са др же и не ке за ни мљи ве кон тро вер зе. Пу то пис ко ји ни је на стао 
не по сред но по сле пу то ва ња – о че му све до чи и из не над на Ру жи ће ва про-
ме на ста ва пре ма Ру си ји (узро ко ва на раз о ча ра њем због од но са ве ли ког пра-
во слав ног бра та пре ма Анек си ји 1908. го ди не) – са вре ме ном чи та о цу мо же 
би ти под јед на ко за ни мљив ка ко у до ме ну при ват них ути са ка (ис ку ство 
пу то ва ња до Пе ште и Фи ју ме, пр во ку па ње у мо ру, при зор ку па чи ца у по себ-
ним ко сти ми ма, опис хра не...), и као исто риј ско све до чан ство о лич но сти ма 
цр но гор ског кне за Ни ко ле, кне за Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа, вој во да Мар ка Ми-
ља но ва и Га вре Ву ко ви ћа, али и о Ру ском ин си ту ту за шко ло ва ње де вој чи ца, 
о ста њу ма ле срп ске за јед ни це у Ска дру, о веч ној сва ђи и раз до ри ма ко ји 
на гри за ју срп ство где год се на ла зи ло и ко ли ко год ма ло број но би ло.19 Ово 

19 У Ска дру Ср би су се по де ли ли пре ма из бо ру све ште ни ка, при че му се ру ски кон зул, 
на не го до ва ње Ру жи ће во, ста вио на јед ну стра ну. Та ко ђе, Ср би су ов де из ло же ни же сто кој 
ка то лич кој про па ган ди ко ја до ла зи са три стра не: је зу ит ске, ау стриј ске и ита ли јан ске. Ру жић 
оштро не го ду је про тив сва ђе и по де ла, док су срп ска де ца при ну ђе на да иду у ту ђин ске 
шко ле. Ко мен та ри шу ћи агре сив но по на ша ње ру ског кон зу ла ко ји се ди рект но ме ша у ин ге-
рен ци је срп ске цр кве, Ру жић ка же: „Али, од Ру са ни је се бо љем ни на да ти!“ (Ружић 2007: 
82). Ово сво је опа жа ње ка сни је ће у тек сту до би ти раз ја шње ње: „Што се ме не ти че ја сам 
у по ли ти ци ве ли ки ру со фил, [уз при мед бу ко ју је сам до дао: Био до анек си је Бо сне, а са да 
не], али при свем том не мо гу ни кад до пу сти ти да не ко на ра чун мо јих сим па ти ја и љу ба ви 
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пу то ва ње до не ло је Ру жи ћу мно ге не во ље: у Ср би ји је до жи вљен као за ве-
ре ник про тив ди на сти је Обре но ви ћа, док га је беч ка Пре са оп ту жи ла да је 
у Цр ну Го ру до пу то вао као срп ски агент, са за дат ком да сврг не са вла сти 
кне за Ни ко лу. Уоп ште но гле да но, Ру жи ће во ис ку ство умно го ме под се ћа на 
вре ме да на шње не са мо због по до зри во сти ко јом је до че кан. Га вру Ву ко ви-
ћа, бе о град ског ђа ка ужич ки про фе сор ни је по знао: „Док је био у Бе о гра ду, 
он да смо за јед но ср бо ва ли, а сад је апо стол цр но гор ства, мр зи Шу ма дин це, 
о срп ству не ће да го во ри, а цр но гор ство му је иде ал“ (Ружић 2007: 51).

Мо тив да кре не на ово пу то ва ње, као и да се упо зна са кне зом Пе тр ом 
Ка ра ђор ђе ви ћем, на ла зио је Ру жић пре све га у до ка зи ва њу лич них сло бо да 
у Ми ла но вој Ср би ји:

У 11 ча со ва био сам у до му код кне за Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа, ко ме 
сам до ста вио по здра ве од ње го вих срод ни ка и при ја те ља, јер ја при по-
ла ску ни сам крио да ћу и ње га по се ти ти. Исти на је да сам ја та да био 
по сла ник у скуп шти ни, да сам био у опо зи ци ји ре ак ци о нар ном ре жи му 
Обре но ви ћа, иа ко сам при па дао крај њем кри лу ра ди кал ном, ипак ја 
ни сам био ан ти ди на сти чар. 

У прин ци пу сам био за сло бо де, лич ност ми је би ла спо ред на, и, 
сто га, ја се ни сам пла шио да пра вим по се те љу ди ма ко ји су за Обре но-
ви ће би ли ба ук, ми слио сам да је про шло вре ме де нун ци ра ња и да мо же 
чо век у гра ни ца ма за ко на оп шти ти са љу ди ма, ма они ре жи му би ли и 
не при јат ни!

Да пра вим по се ту кне зу Пе тру би ли су ови раз ло зи: пр во, што је 
то унук бе смрт но га Ка ра ђор ђа, и дру го, што сам хтео лич но да ви дим 
то га опа сног пре тен ден та, ко ји је за 20 го ди на вла да ви не кра ља Ми ла на 
био ба ук ко јим је Ми лан са сви ма сво јим вла да ма пла шио на род, ваљ да 
да ти ме оправ да ју те рор и бе за ко ња сво ја (Ружић 2007: 47).

спрам Ру са, зах те ва не што што би би ло про тив но мо јим срп ским осе ћа ји ма. Ни ко не ма пра-
ва, а ни је ни мо рал но, да за при ја тељ ске и брат ске услу ге тра жи на гра ду, јер брат ство се 
не ку пу је и не про да је!“ (Ружић 2007: 11). Опи су ју ћи Ибра хим бе га Со ко ло ви ћа, Ру жић као 
да да је мо дел, ски цу по ко јој ће, мно го ка сни је, на ста ти Ан дри ћев пор трет Омер па ше Ла-
та са: „И зби ља, она отво ре ност, жи вах ност, гор дост и са мо по у зда ње на ла зи се са мо код 
по ту ри ца у чи јим жи ла ма те че срп ска крв. То је био је дан од нај бе шњих Ту ра ка у Ска дру 
ко ји се не бо ји ни ко га до Бо га. Иму ћан и горд на сво је по ре кло чи ја по ро ди ца сул та ну па же 
да је, он ми сли да се мо же одво ји ти од оста лих и би ти сло бод ни ји. Тур ци га због то га ре-
спек ту ју, скла ња ју му се и бо је га се“ (Ружић 2007: 86). Кри ти ку ју ћи Ру ски ин сти тут за 
де вој чи це на Це ти њу, Ру жић би да ис пра ви ве ков не пред ра су де Цр но го ра ца пре ма же ни: 
„И зби ља, по бољ ша ти по ло жај жен ски ња мо же са мо шко ла у ко јој ће се спре ма ти че сти те 
же не и ва ља не ма те ре ко је не ће би ти ро бо ви у ку ћи но вред не ра де ни це и где ће те рет бри га 
и по сло ва би ти под јед на ко по де љен на обе по ло ви не. // Са мо шко ла мо же из гла ди ти оне 
глу пе пој мо ве ко је ће те че сто чу ти од про стих Цр но го ра ца да је же на да ра ди а муж да го-
спо да ри!“ (Ружић 2007: 109). Упра во због то га, гост из Ср би је раз о ча ран је оним што је 
ви део: не у ред ним, аљ ка во об у че ним пи то ми ца ма, али пре све га про пу сти ма у на ци о нал ном 
вас пи та њу. За то је оп ту жио упра ви те љи цу за во да, Ру ски њу ко ја је са њим раз го ва ра ла на 
фран цу ском и не мач ком је зи ку.
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Кнез, по то њи краљ Ни ко ла, у овом пр вом пу то пи су ни је из ло жен не по-
сред ној Ру жи ће вој кри ти ци, али је став пи сца очит у чу ђе њу над чи ње ни цом 
да се цр но гор ски вла дар пре ма јед ном од нај ве ћих ју на ка из бор би са Тур-
ци ма Мар ку Ми ља но вом од но си та ко што га др жи изо ло ва ног у кр ше ви тим 
Ку чи ма, као и у Мар ко вом опи су Ни ко ли ног ка рак те ра ко ји Ру жић од ре чи 
до ре чи пре но си. Упра во због ових ре до ва Ру жић је и мо гао би ти оп ту жен 
као не при ја тељ цр но гор ских вла сти, иа ко је у пу то пи су ви ше пу та по но вио 
да ни ка да ни је био ре пу бли ка нац, од но сно „ан ти ди на сти чар“. Тек у тек сту 
ко ји је на пи сао по сле свог дру гог пу то ва ња у Цр ну Го ру и ко ји је на звао 
„По сле 19 го ди на“20 Ру жић пи ше:

Ми ну ле су то ли ке го ди не, по сле мо га пр вог пу то ва ња, и ка ква 
грд на раз ли ка!

Ра ни је сам ишао у Цр ну Го ру иде а ли шу ћи о њој и ње ном вла да о цу, 
а сад?

Сад она има устав, али се под тим уста вом де ша ва ју цр ње и го ре 
ства ри но док је био ап со лу ти зам.

Цр на Го ра је да нас сре ди ште нај цр ње ти ра ни је, где не ма ни су да 
ни за ко на, већ са мо ћеф и осве та.

Сад се кнез Ни ко ла ис по љио она квим ка кав је и ка квог су га зна ли 
сви ко ји су са њим у до дир до ла зи ли, по чев од Пи ро ћан ца, Ри сти ћа, па 
до Алим пи ћа и Ла зе Ко сти ћа – сви су га зна ли за грам зљи ва и се бич ног 
чо ве ка.

Да по стиг не циљ, он не би ра сред ства, пра ви је зу и та“ (Ружић 2007: 
139).

Са овог пу то ва ња на ко је је кре нуо са же ном Ол гом, због де те та ко јем 
је због сла бог здра вља пре по ру чен бо ра вак на мо ру (не зна мо о ко јем де те ту 
се ра ди), Ру жић је опи сао и по се ту Тре би њу и Хер це го ви ни, а ка сни је и Са-
ра је ву. У Тре би њу, где је Ол га же ле ла да ви ди ку ћу у ко јој је ро ђен њен отац,21 
До бра осе ћа да се на ла зи у срп ској зе мљи али у ту ђој др жа ви: „Чи нов ни штво, 
офи ци ри, вој ска – све то го во ри не мач ки, и чи сто чо век да не ве ру је да се 
на хо ди у Хер це го ви ни, јед ном нај ср ба сти јем кра ју? Исти на, ста нов ни штво 
је срп ско, др жи се до бро, не од сту па ни у чем од сво је на род но сти, али ипак 
ви ди се да је ту ђин го спо дар!“ (Ружић 2007: 147). У Са ра је ву, по ро ди ца Ру-
жић на шла се дан пре Анек си је, та ко да их је по ли ци ја, као и све дру ге Ср бе 
из Ср би је, уза стоп це пра ти ла.

По ред пу то пи са из Цр не Го ре, па жњу за слу жу је дра ма Сте ван Де чан
ски, ко ју је Ру жић на пи сао бо ра ве ћи у по жа ре вач ком за тво ру по сле Иван-

20 Очи глед на раз ли ка у ра чу ну из ме ђу 1892. и 1908. го ди не го во ри нам о то ме да је 
Ру жић гре шио ве ро ват но због то га што је овим до га ђа ји ма пи сао тек по сле 1910. го ди не.

21 Ру жић је био дир нут ге стом Ол ги ним „кад је же на ста ла на ула зу крај вра та, пре-
кр сти ла се и по љу би ла зид од ку ће у ко јој је њен отац угле дао све та. Ме ни су по шле су зе 
од уз бу ђе ња, она је ушла уну тра, да ри ва ла де цу ко ја су ту би ла и иза шла је отуд ве дра и 
за до вољ на...“ (Ружић 1965: 147–148).
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дањ ског атен та та, и ко ја је ано ним но из ве де на на сце ни На род ног по зо ри шта 
21. де цем бра исте 1900. го ди не. О мо ти ви ма да на пи ше дра му о оцу нај моћ-
ни јег сред њо ве ков ног вла да ра из по ро ди це Не ма њи ћа – ко ји је и сам стра дао 
у бор би за пре сто са сво јим оцем Ми лу ти ном, и о чи јој се смр ти ма ло зна 
– пи сао је До бра у сво јим Успо ме на ма: „На шао сам слич но сти у на шој исто-
ри ји (смрт Де чан ског) са са вре ме ним до га ђа ји ма, и да Ду шан ни је уда вио 
оца, већ удво ри ца и ве ли каш Де чан ско га, и тај је мо гао би ти са мо Грк, јер 
је ути цај Ви зан ти је био ве ли ки на дво ру срп ско ме а Вла дан Ђор ђе вић је, 
та ко ђе, био Грк. Те ма да та за јед ну дра му би ла је го то ва“ (Радовић 2014: 54). 
За са вре ме ног чи та о ца ни је ин три ган тан са мо раз лог због ко јег је ана те ма 
ба че на на Вла да на Ђор ђе ви ћа, ле ка ра и по ли ти ча ра (ко јег је Ру жић упо знао 
још у Пр вом срп ском ра ту и са ко јим се, као са уред ни ком Отаџ би не, нај бо-
љег ча со пи са оно га до ба – ка ко га на зи ва Ми ло рад Па вић, до пи си вао) већ 
и кон текст у ко јем је то учи ње но. Као Ми ла нов лич ни ле кар и пред сед ник 
јед не од број них обре но ви ћев ских вла да, Ђор ђе вић је у од но си ма са хи ро-
ви тим кра љем про ла зио кроз раз ли чи те фа зе, од бли ско сти до од ба че но сти. 
Бли скост са кра љем Ми ла ном ути сну ла му је жиг омра же ног ка ри је ри сте, 
па је пе ри од ње го вог пред сед ни ко ва ња и Ср би јом, али и бе о град ском оп шти-
ном, упр кос свим за слу га ма по ко ји ма га да нас пам ти мо, до био пе жо ра тив-
ни епи тет „вла да нов шти не“, си но ни ма ње го ве не по пу лар но сти. (По зна то 
је да је у ро ма ну Ју нак на ших да на и Јан ко Ве се ли но вић свог бес кру пу ло зног 
хе ро ја ко јег во ди ам би ци ја пор тре ти сао упра во пре ма лич но сти и би о гра-
фи ји Вла да на Ђор ђе ви ћа.) У вре ме ка да пи ше дра му, До бра из др жа ва ка зну 
за тво ра на ко ји је осу ђен по во дом оп ште др жав не хај ке по сле Иван дањ ског 
атен та та на кра ља Ми ла на и сва ка ко је огор чен јер је утам ни чен као „ко ла-
те рал на ште та“ због јед не од сво јих ко зе ри ја ко је је по ли ци ја сма тра ла увре-
дљи вим. Због то га, свој гнев, у ина че умет нич ки ко рект но об ли ко ва ној 
драм ској фор ми, он из ли ва на пред сед ни ка вла де Вла да на Ђор ђе ви ћа. У 
вре ме атен та та Ђор ђе вић се, ме ђу тим, ни је ни на ла зио у Ср би ји, ни ти је из 
Ма ри јен ба де на по хи тао на зад у Ср би ју, што је иза зва ло гнев Ми ла нов, који 
си ну су ге ри ше да га од мах сме ни. Ка да се де се так да на ка сни је у зе мљу вра-
тио: „За те као [је] ван ред но ста ње, пу не за твор ске ће ли је, а кра ља и ко ле ге 
до гу ше за гли бље не у без у спе шном тра же њу до ка за да су ра ди ка ли глав ни 
крив ци за атен тат. Био је, бла го ре че но, раз о ча ран и дез о ри јен ти сан због 
ста ња ко је је за те као...“ (РаЈић 2007: 188). Да ли је Ру жић то та да мо гао да 
зна, мо жда је пи та ње ко је до ла зи у дру ги план ка да се упо зна мо са са мом 
рад њом дра ме, ко ја се по те ми и за пле ту на ста вља на исто и ме ну Сте ри ји ну 
тра ге ди ју, у чи јем је фо ку су же нид ба мла дог кра ља. Ако зна мо да су од нос 
Ђор ђе ви ћев пре ма по след њем Обре но ви ћу обе ле жи ле „две фа зе: до же нид-
бе с Дра гом Ма шин и по сле же нид бе“, при че му је у пр вој он „га јио пре ма 
кра љу Алек сан дру као Обре но ви ћу и вла да ру Ср би је, ду бо ко по што ва ње“ 
(РаЈић 2007: 243) и ако зна мо да је још у до ба ка да је мла ди краљ имао пет-
на ест го ди на Ђор ђе вић „као по сла ник у Ати ни, ску пљао ин фор ма ци је о 
кће ри ма грч ког кра ља, њи хо вом уз ра сту и вас пи та њу, сма тра ју ћи да је по 
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др жав не ин те ре се до бро да се срп ски и грч ки двор оро де“ (РаЈић 2007: 244) 
он да нам се на ме ћу за кључ ци да се До бра Ру жић, чу ве ни ан ти о бре но ви ће-
вац, у спо ру око ак ту ел ног пи та ња Алек сан дро ве же нид бе са Дра гом Ма шин, 
ста вио на стра ну мла дог кра ља! О то ме нам све до че мо но ло зи бу ду ћег кра ља 
Ду ша на, ко ји је на ме рио да се оже ни из љу ба ви, Је ле ном, Срп ки њом, обич-
ном де вој ком из на ро да, а не, за рад по ли тич ког ма не вра, не ком ви зан тиј ском 
прин це зом:

Кра љи ца тре ба да бу де кра љу са мо же на, а на ро ду мај ка и он да ка ја ња 
не ће би ти. Код ње тре ба да на ла зе за шти те сви ко ји па те, да по ма же бед не, 
да ути ре су зе не вољ ни ма и он да ће је сви бла го си ља ти. Она треба кра љу 
да ства ра у до му ње го ву ду шев ни мир и спо кој ство, и он да је учи ни ла 
ви ше, но да је с’ му жем де ли ла бри гу о упра ви др жав ној... (Ружић 1997: 16).

На при мед бу Је ле ни ну да краљ, вла сте ла и све штен ство не ће до зво ли-
ти же нид бу са не ве стом не кра љев ског ро да, Ду шан од го ва ра:

Краљ је до бар и ми ло стив, он ме не во ли он зна да љу би ти ни је грех 
и до зво ли ће. Вла сте ла је на ша бла го род на и без су је те, она не ма ри ни 
Гр ке ни Ла ти не. Гр ци су им до ди ја ли ... зна ју они да грч ка прин це за до-
во ди со бом и грч ке оби ча је, грч ку по слу гу, грч ку на ду ве ност, а све се 
то њи ма не до па да. Но што је нај ва жни је, вла сте ла на ша као и на род не 
це ни то ли ко по ре кло, ко ли ко лич ност и ње го ве за слу ге со бом сте че не. 
На ша вла сте ла не жи ви од за слу га ко је су им пре ци сте кли, већ их те че 
са ма ма чем, па ме ћу и дру гим вр ли на ма. Што се све штен ства ти че, ту је 
нај лак ше, оно ни је као грч ко, са за себ ним те жња ма и ин те ре си ма, оно је 
та ко ђе из на ро да и на род но, оно не во ју је про ти ву при ро де и осе ћа ја, јер 
зна да је и сам Бог љу бав. Ни ко, да кле не ће би ти про ти ван. Ја знам и 
уве рен сам да ни ко не ће хте ти, да је бу дем не сре ћан...“ (Ружић 1997: 18).

Да ли је у дра ми у ко јој се на ла зе и број ни па са жи ко ји алу ди ра ју на 
ак ту ел но ста ње у Ср би ји, Ру жић же лео да ис ка же и свој став о пи та њу 
Алек сан дро ве же нид бе, а не са мо да оцр ни Вла да на Ђор ђе ви ћа, ко јег је сма-
трао од го вор ним за сво је утам ни че ње? Је ли Ру жић бо ло вао од не ке вр сте 
„сток холм ског син дро ма“ ка да је у свом Сте ва ну Де чан ском ли шио кри ви-
це оба срп ска кра ља, оца и си на, окри вљу ју ћи за њи хов су коб сму тљи вог 
ве ли ка ша, као што је уо ста лом то учи нио и Сте ри ја у исто и ме ној дра ми? 
Ру жи ће ва дра ма, у од но су на Сте ри јин ко мад, раз ли ку је се су штин ски у 
то ме што да је са свим дру га чи ји од го вор на пи та ње мо гућ но сти оства ре ња 
вла да ре ве при ват не сре ће ко ју од ри че Сте ри ја, а ко ју ће у свом Ко на ку мно-
го ка сни је не ги ра ти и Ру жи ћев зет Ми лош Цр њан ски. Да ли је Ру жић, у 
сво јој по ли тич кој на ив но сти, и за хва љу ју ћи свом ро до љу бљу, пре це нио моћ 
љу ба ви мла дог кра ља пре ма удо ви ци Ма шин?22 И да ли је на да у бо ље дане 

22 У сту ди ји о Во ји сла ву, Па вић је пи сао о то ме ка ко је под Обре но ви ће вим ре жи мом 
про га ња ни пе сник, по сле Ми ла но ве аб ди ка ци је на пи сао че ти ри пе сме о Алек сан дру „на-
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то ли ко за не ла че сти тог До бру да је осла би ла и ње гов гнев пре ма омр зну тој 
ди на сти ји? Све су то пи та ња на ко ја је те шко да нас да ти пре ци зан од го вор, 
али ко ја нам мо жда го во ре о то ме да је До бро сав Ру жић био од оних љу ди 
ко ји је до бро бит др жа ве и срп ства ста вљао ис пред лич них уве ре ња, пре ва-
зи ла зе ћи та ко уко ре ње не срп ске по де ле.23

Иа ко је из ве де на у На род ном по зо ри шту и до би ла до бре кри ти ке, ова 
пред ста ва ни је се ду го за др жа ла на ре пер то а ру, а Ру жић је сма трао да је у 
то ме уде ла имао управ ник Бра ни слав Ну шић. Иа ко је де ло би ло не пот пи-
са но (ау то ра је на про ба ма за сту пао Ми лен ко Ве снић, по то њи ка ри јер ни 
ди пло ма та), жи вот До бро са ва Ру жи ћа по сле из ла ска из за тво ра из ко ре на 
се ме ња: ок то бра ме се ца вра ћен је у слу жбу као про фе сор Ви ше жен ске 
шко ле кра љи це Дра ге, да би за тим до био пре ме штај у На род ну би бли о те ку, 
где ра ди на оде ље њу вред них ру ко пи са и пре пи ске. Та ко ђе, ка да је Ок тро-
и са ним уста вом из апри ла 1901. го ди не у Ср би ји пр ви пут уве де на ин сти ту-
ци ја Се на та, од но сно Гор њег до ма, Ру жић је ис пред Ужич ког окру га иза бран 
за се на то ра.

По сле кр ва вог епи ло га за ве ре про тив по след њег Обре но ви ћа, о ко јој 
Ру жић, ка ко је го во рио ка сни је, ни је имао би ло ка ква зна ња, и по што је са 
де ле га ци јом из Ср би је от пу то вао у Же не ву код Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа, ко јем 
је уру че на од лу ка На род не скуп шти не о ње го вом име но ва њу за кра ља, До-
бра Ру жић на ла зи се ме ђу љу ди ма од нај ве ћег вла да ре вог по ве ре ња. Осим 
што се са кра љем ви ђа и при ват но, ка да во ле да од и гра ју пар ти ју ша ха, Ру жић 
је по ста вљен за би бли о те ка ра Двор ске би бли о те ке у ју лу 1903, а за тим и за 
ми ни стра про све те и цр кве них по сло ва. За др жав ног са вет ни ка иза бран је 
у ок то бру 1903. го ди не, а за на род ног по сла ни ка у Ужич ком окру гу у де цембру 
исте го ди не. Ка да је 1904. у На род ном по зо ри шту име но ван но ви Књи жев но-
-умет нич ки од бор, по стао је, по ред Бог да на и Па вла По по ви ћа и Јо ва на Скер-
ли ћа, ње гов члан. Иза бран је за чла на Упра ве но во о сно ва ног Срп ског књижев-
нич ког дру штва 1905. го ди не. Пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге био је 
од 1906. до 1908. го ди не, а би ран је у за ду жбин ске од бо ре Ни ко ле Чу пи ћа, 
Ве ли ми ра Те о до ро ви ћа, Лу ке Ће ло ви ћа и Ми ше Ана ста си је ви ћа. Краљ Пе тар 
име но вао га је 1910. го ди не у Од бор за из град њу Хра ма у То по ли, ко ји је за-
вр шен и осве ћен у сеп тем бру 1912. Исте го ди не пу ту је у Ту лон са ћер ком 
Ви дом ка ко би се срео са Ми ло шем, си ном из пр вог бра ка, ко ји је, по сле слу-
жбо ва ња у Евро пи, ре шио да се исе ли у Ју жну Аме ри ку. У бал кан ским ра то-
ви ма су пру га Ол га ра ди као бол ни чар ка и од ли ко ва на је Кр стом ми ло ср ђа. 

Ка да је Ау стро у гар ска об ја ви ла рат Ср би ји, што је био и по че так Пр вог 
свет ског ра та, а над по ро ди цом Ру жић, као и над хи ља да ма срп ских по ро-

да ју ћи се да ће ње гов до ла зак на пре сто по сле јед ног Ми ла на Обре но ви ћа мо ћи да зна чи 
са мо ко рак на бо ље“ (Павић 2005: 130).

23 У при лог овој те зи иде и ре пли ка вла сте ли на Ива ко ји ка же: „Јад ни кра љу, жа ло сна 
зе мљо. До кле ће стра нач ке сплет ке да оме та ју зе мљу у ње ном на прет ку, да за ва ђа ју оца са 
си ном да по ди жу бра та про ти ву бра та“ (Ружић 1997: 32).
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ди ца над ви ли се цр ни обла ци, пра ва тра ге ди ја за по чи ње но вом се о бом срп-
ског на ро да и срп ске вла де. По што је од ју на до сеп тем бра 1915. са кра љем 
бо ра вио на Оплен цу, До бра се са по ро ди цом се ли у Кру ше вац. Осам на е стог 
ок то бра, у сан ду ку са двор ским спи си ма, на шао је Ми ро сла вље во је ван ђе-
ље, нај ста ри ји срп ски ћи ри лич ни ру ко пис, што се по сле смр ти кра ља Алек-
сан дра, ко ји га је до био на по клон у Хи лан да ру, сма трао из гу бље ним. О 
то ме је До бра пи сао у сво јим днев нич ким бе ле шка ма Кру ше вац под Нем
ци ма, ко је су по сле ра та де ли мич но об ја вље не у Вре ме ну. Ка да у де цем бру 
1915. го ди не Ау стри јан ци у Кру шев цу ор га ни зу ју ма сов на хап ше ња, за тво-
рен је и Ру жић, али је пу штен за хва љу ју ћи су пру зи ко ја је од оку па ци о них 
вла сти из мо ли ла ње го во осло ба ђа ње. Ме ђу тим, 1916. по но во је ухап шен и 
про во ди два ме се ца у за тво ру у Бе о гра ду, а за тим је де пор то ван у ло гор у 
Не жи де ру где ће оста ти осам на ест ме се ци. И су пру га Ол га је за тво ре на и 
од ве де на у ло гор у Це гле ду у Ма ђар ској. Пре ма све до че њу Лу ке Ла за ре ви-
ћа, Ру жи ћи су ухап ше ни по не чи јој де нун ци ја ци ји:

Сва ко ме сим па ти чан, са сво је до бр о те по знат, До бра Ру жић, бив ши 
ми ни стар и члан Др жав ног са ве та, за те као се при на сту па њу не при ја тељ-
ске вој ске у Кру шев цу. Ту је остао, док га јед ног да на, по не чи јој де нунци-
ја ци ји, не за тво ри ше и спро ве до ше у Бе о град. У прат њи јед ног де тек ти ва, 
срет не га, на Те ра зи ја ма, у Бе о гра ду, је дан дав на шњи при ја тељ ње гов. 
Од мах се је ја ду до се тио, па га, у про ла зу, по лу гла сно, за пи та:

- Зар и ти До бро, на пут?
И не сти же До бра да му од го во ри, а де тек тив до ба ци:
- И ви ће те за њим!
Све ро вао је. За До бр ом је оти шао уско ро и ње гов при ја тељ.
По сле две го ди не, До бра је, као бо ле стан, вра ћен из ла ге ра да се 

ле чи код ку ће. Ка жи мај ци да се из ле чи ти мо же! Бо лан, пре бо лан, је до шао 
сво јој ку ћи, сво јој де ци (и же на је ње го ва убр зо за њим би ла ин тер ни ра на). 
На од лич ној не зи др жао се не ко ли ко ме се ци, па под ле гао. Умре овај до бри 
чо век, пре вре ме на, за туђ бес.

Је ли крив де нун ци јант или они ко ји су тра жи ли и при ма ли де нун-
ци јан те – то је пи та ње о ко јем ве ћа До бри на по ро ди ца. А срп ски на род 
бе ле жи у чи ту љу, по ред мно гих хи ља да по са ти ра них си но ва сво јих, и 
име че сти то га До бре Ру жи ћа (лазаРевић 2010: 122).

О пре бол ном Ру жи ћу, пи сао је и Бо ра Стан ко вић:

И са да се се ћам, ка да је До бра Ру жић, при кра ју роп ства, пу штен 
од ин тер ни ра ња, ње го ва ли ца и из ра за. Бо лан, пре бо лан, по шта па ју ћи се 
умор но и ма лак са ло, је два је ишао ули цом. Оне ње го ве сти сну те, ваљ да 
још од Кру шев ца, ка да је остао да се пре да не при ја те љу, обр ве, јед на ко 
су му би ле на бра не и све де не на ни же, од сти да и срџ бе. Ње го во обло, 
ду гу ља сто ли це, са оним пр ћа стим и до бро ћуд ним но сем, би ло је смрк-
ну то, из о штре но, са сти сну тим ви ли ца ма.

С му ком се је и ја вљао, као не же ле ћи ни ко га да ви ди. Ваљ да зна ју ћи 
да је због те ба бе, ро ђа ке тог на шег ми ни стра на Кр фу, одр жао чи та ву 
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го ди ну и ви ше у ин тер ни ра њу, чим би ви део да му се из да ле ка при бли-
жа ва ка кав по зна ник, он би се од мах окре тао, осла ња ју ћи се бол но и 
ма лак са ло на штап, за гле дао у ка кав из лог ду ћан ски, иш че ку ју ћи да тај 
про ђе по ред ње га.

Јед ном га ипак ухва тих:
- Ка ко је, чи ка До бро?
- До бро, Бо ро.
- Ка ко здра вље?
- Па ... до бро ... – Али, наг нув ши се к ме ни ја че, за гле дав ши ме боље: 

– Не ва ља!
И са том опе ко ти ном на ду ши, стра шном ра ном да он, До бра Ру жић, 

кра љев при ја тељ, би бли о те кар кра ље ве би бли о те ке, пи сац [„Ђе тин ски“] 
Ђер да на, Хај неа, Ве ли ких Љу ди, због не ке ба бе не ког на шег бив. ми ни-
стра, мо рао је да оста не у ин тер на ци ји и по след ње здра вље ту са хра ни, 
од не ло га је у гроб да, не из ла зе ћи из ку ће, бр зо до че ка смрт (сТанковић 
1985: 78–79).

До бри је у ло гор сла на по моћ и мно ги при ја те љи ра ди ли су на то ме да 
се он из ба ви, али до то га ни је до шло, јер је, се ћао се Бо ра Стан ко вић, уме сто 
Ру жи ћа, у за ме ни за тво ре ни ка, осло бо ђе на ро ђа ка јед ног ми ни стра. По што 
је кра јем ју на 1918. иза шао из ло го ра, већ те шко бо ле стан вра тио се До бра 
у Кру ше вац, где је 13. ок то бра пре ми нуо. По смрт ни оста ци До бро са ва Ру-
жи ћа би ће ка сни је пре не ти у по ро дич ну гроб ни цу у Бе о гра ду. Ћер ка Ан ка 
Ру жић, уда та за ге не рал штаб ног пу ков ни ка Ми лу ти на Пе тро ви ћа, ко ји се 
за вре ме ра та на ла зио у Вр хов ној ко ман ди у Со лу ну, стра да ла је са дво је 
де це на бро ду Ита ли ја 17. ма ја 1917. го ди не у Јон ском мо ру. У тор пе до ва ном 
бро ду на ла зио се и пе сник Вла ди слав Пет ко вић Дис.

* * *

Са ћер ком До бре Ру жи ћа вен чао се Ми лош Цр њан ски у је сен 1921. 
го ди не, по сле мно го број них пе ри пе ти ја и от по ра ње не по ро ди це, мај ке Олге 
и стри ца Жар ка, ко ји ма се Ви дин из бор ни је до пао. Пи сац ће ка сни је су-
пру зи го во ри ти да је узео за же ну за то што је у Бе о гра ду на шао. Ма ло гра-
ђан ски Бе о град, ме ђу тим, от кри вао је Ру жи ћи ма да је он већ оже њен, јер је 
то „при знао“ у свом ро ма ну-пр вен цу ко ји се упра во та да по ја вио у из да њу 
Све сло вен ске књи жар ни це.24 Ма ло-по ма ло, о то ме све до чи по ро дич на пре-
пи ска, сли ка зе та-пре ча ни на по ла ко се по пра вља ла. Цр њан ски, ме ђу тим 
– иа ко је већ ти ме што је у Вре ме ну об ја вио од лом ке та сто вог днев ни ка 
(Кру ше вац под Нем ци ма), из ко јих је ја сно да је упра во До бра Ру жић за слу жан 

24 У Ита ци и ко мен та ри ма (1959) пи сао је Цр њан ски о у „Ср би јан це“ раз о ча ра ном 
Па ји Пут ни ку, али и о упо зо ре њи ма ко ја му је, ка да је по сле ра та по ла зио на сту ди је, да ва-
ла мај ка, на во де ћи као при мер ро ђа ка ко га је Бе о град до вео до лу ди ла. Бе о град, Ср би ја, а 
и су пру га ко ју је у Бе о гра ду на шао, би ли су за Ми ло ша Цр њан ског увек „гро зни ца и бол на 
ха лу ци на ци ја“, сан о окри љу и ис пу ње ње тог сна.
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за то што је Ми ро са вље во је ван ђе ље про на ђе но и са чу ва но, пре ма овом чо-
ве ку ис ка зао ду бо ко по што ва ње – ни је же лео да се ки ти ње го вим успе хом. О 
то ме је све до чи ла са ма Ви да: „1922. го ди не, по сле на шег вен ча ња, сти гао је 
Цр њан ском и ме ни по зив за при јем на дво ру. Цр њан ски је по зив од био уз 
обра зло же ње да је ње му ја сно да је по зив до био за то што је зет по кој ног До-
бре Ру жи ћа. Из ја вио је да ће та кав по зив убу ду ће при хва ти ти са мо ако бу де 
по зван као књи жев ник Цр њан ски“ (Ружић, Д. Д. 2014: 25) Иа ко је, као Ср бин 
ро ђен ван вла сти те др жа ве, и као ис кре ни ју го сло вен, био одан кра љу ује ди-
ни те љу, ко ји му је (пре ма ди ја ло гу из пра-вер зи је Ро ма на о Лон до ну на пи-
са ној на ен гле ском је зи ку) не по сред но пред смрт, по ве рио из да ва ње Иде ја 
– књи жев ног ча со пи са ко ји је тре ба ло да про мо ви ше иде је ин те грал ног 
ју го сло вен ства – са кра љем Алек сан дром Цр њан ски се ни ка да ни је срео. У 
мла дог кра ља Пе тра, али и у ди на сти ју Ка ра ђор ђе вић, ко јој је це лог жи во та 
био одан До бра Ру жић, раз о ча рао се Цр њан ски у Лон до ну, ка да су по ступ-
ци ма не ис ку сног ју го сло вен ског мо нар ха по че ли да ди ри гу ју бри тан ски по-
ли тич ки ин те ре си. Иа ко зву чи па ра док сал но, мо жда је Цр њан ски сво ју дра-
му Ко нак о стра да њу по след њих Обре но ви ћа, на пи сао мо ти ви сан же нид бом 
Пе тра Дру гог, же нид бом ко ја је до шла у не вре ме и по ка за ла да је мла дом 
кра љу пре чи вла сти ти ин те рес од на ро да ко ји пред ста вља. О то ме да је до-
га ђа је у дра ми за сно вао на књи га ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа, све до че не ки 
де та љи, ко је от кри ва мо из са чу ва не пре пи ске. Ка да Ра де ту Мар ко ви ћу пи сац 
бу де са ве то вао ка ко да што лак ше са вла да уло гу и оп ши ран текст, Цр њан ски 
ће су ге ри са ти да сво је ре пли ке мо же да чи та са па пи ри ћа, ко је је Алек сан-
дар увек но сио у сво јим џе по ви ма. О то ме је пи сао Сло бо дан Јо ва но вић у 
сво јој дво том ној Вла ди Алек сан дра Об ра но ви ћа, књи зи ко јој се Цр њан ски 
истин ски ди вио, зна ју ћи и то да тај део срп ске исто ри је по га ђа ње го ву су пру-
гу Ви ду, јер је упра во у то вре ме њен отац без кри ви це осу ђи ван на ка зну 
за тво ра.25 Ко ли ко је по што вао успо ме ну на свог та ста, све до че и са чу ва не 
раз глед ни це што их је Цр њан ски слао Ви ди у Лон дон из Ни це и Мин хе на, 
где се по ми њу њен отац и њен брат, са ко ји ма је и она у те гра до ве пу то ва ла. 
На рав но, све су то све до чан ства и о пи шче вој ода но сти су пру зи Ви ди, чи ја га 
је ле по та, жен ска ле по та, ка ко је то го во рио До бра Ру жић, при пи то мља вала.

По пут свог та ста До бре, ни Ми лош Цр њан ски, пи сац, ни је за ре зи вао 
ни ког. Жи вот не суд би не ове дво ји це при пад ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја 

25 Бер лин, 26. март 1929.
„Вр ло по што ва ни го спо ди не, на про тив. Ва ша је књи га див на. Про чи тао сам је за дан 

и ноћ. Од књи га ко је про у ча ва ју из бор не за ко не, ова је нај вред но сни ја. Ба луг џић је хва ли, 
гђа Црњ. је се гро зи. Она ка же: ‘Чик да га ви ди мо ка ко ће пи са ти иду ћу’. Што се ме не ти че, 
ова Ва ша књи га, ма да Вас ја у по след ње до ба не обо жа вам ви ше као пре, опет ме је за диви ла. 
Мој ро ман, уоп ште мо је пи са ње, иду ће, би ће под ње ним ути ца јем. Ср би ја, зид је, из ко га 
не ма из ла за. Из Ва ших књи га, а на ро чи то из ове ви ди мо за што и вре ди жи ве ти до смр ти. 
Ја сам је обо жа вао, а сад је све ви ше во лим. У ма шти она је ‘ко смос’ са свим сво јим чу ди ма. 
У њој ћу и ја про па сти“ (Са вре ме ни ци о Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, прир. Ј. Тр ку ља и М. Ву чи-
нич, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2009).
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би ле су на не ки на чин слич не: мо жда је то што ни су ус пе ли да док то ри ра ју 
од ре ди ло и њи хов дру штве ни по ло жај, па су у сво јим нај бо љим го ди на ма, 
ка да су дру штву мо гли да пру же нај ви ше, би ли „осу ђе ни“ на про фе сор ску 
по зи ци ју и пла ту, на за ни ма ње ко је ни кад ни је би ло це ње но код Ср ба. Ипак, 
Ми лош Цр њан ски ни је био и остао са мо „ма ли про фе сор из Илан џе“, ка ко 
га је на звао Мар ко Ри стић, ни ти се ње го во по ре кло мо гло ве за ти за ге не ра-
ци је „сто ча ра и зе мљо рад ни ка“, ме ђу ко је га је у сво јим успо ме на ма свр стао 
гра ђан ски ин те лек ту а лац Ко ста Ст. Па вло вић. Отац Ми ло ша Цр њан ског 
ни је био та ко обра зо ван као До бра Ру жић, али је обо ји ци на сле ђе Ује ди ње-
не омла ди не срп ске пред ста вља ло основ по ли тич ког ми шље ња. То што је 
у пре чан ском Ср би ну То ми Цр њан ском над со ци јал ном пре вла да ла на цио-
нал на свест, а ко ју је на сле дио и ње гов син Ми лош, ла ко је об ја шњи во чи-
ње ни цом да су, као пре чан ски Ср би, Цр њан ски жи ве ли у ту ђој др жа ви и да 
су мно го бо ље од „Ср би ја на ца“ зна ли да чу ва ју вред ност сво је. Ле ви чар ство 
ко је је на сле дио од оца ипак је код Ми ло ша Цр њан ског ви дљи во и пре по-
зна тљи во у сти хо ви ма Ли ри ке Ита ке. По сле Ок то бар ске ре во лу ци је, ка да 
су се од бољ ше ви зма огра ђи ва ли и мно ги дру ги срп ски ле ви ча ри и ре пу-
бли кан ци, а по себ но ка да је у но вој ју го сло вен ској др жа ви ко му ни стич ка 
пар ти ја по ста ла прет ња ње ном оп стан ку, и став Ми ло ша Цр њан ског пре ма 
марк си зму и ко му ни зму ра ди кал но се ме ња. Ипак, по сле Дру гог свет ског 
ра та, ка да се на шао у Лон до ну, по це ну пот пу не од ба че но сти, и ри зи ку ју ћи 
да из гу би сва ку мо гућ ност да за ра ди за ег зи стен ци ју, Цр њан ски је од био да 
јав но го во ри про тив но вих, ко му ни стич ких ју го сло вен ских вла сти. Ти ме 
се пи сац ко ји се ни ка да ни ко ме ни је до дво ра вао ни је ста вио ни на јед ну 
стра ну: жи ве ла је у ње му, као уо ста лом у дру га чи јим исто риј ским окол но-
сти ма и у До бри Ру жи ћу, ду бо ка ве ра у то да је ода ност на ро ду и др жа ви 
ви со ко из над сва ке иде о ло ги је.

Ми лош Цр њан ски ни је имао ком плекс, осе ћа ње ма ње вред но сти, у 
од но су на та ко зва ни гра ђан ски Бе о град, ко јем је сво јим умом и де лом, али 
не ма ње и сво јим по ре клом, увек при па дао. Осе ћа ња ма ње вред но сти мо гли 
су да има ју су јет ни и зло на мер ни љу ди, ко ји су на овог „до ђо ша“ и „пре ча-
ни на“, због обич не људ ске за ви дљи во сти, гле да ли из ис кри вље не пер спек-
ти ве. Ако је До бро сав Ру жић не ку вр сту са тис фак ци је, ма ка ко крат ко трај-
не, до жи вео тек пред крај жи во та, та ко је и ње гов зет Ми лош Цр њан ски 
по след ње го ди не про вео у свом Бе о гра ду, гра ду ко ји ће га „као ма ти“ ко-
нач но ста ви ти на сво је кри ло. У том не бе ском гра ду Ру жић и Цр њан ски 
дру же се и раз го ва ра ју у веч но сти.
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DO BRA RU ŽIĆ AND MI LOŠ CR NJAN SKI
(On an En co un ter in the Ete r nity)

S u m  m a r y

Star ting from me taphysi cal pos si bi lity of an en co un ter bet we en two men who had 
ne ver met each ot her, the aut hor of the pa per com pa res the bi o grap hi es of two Ser bian 
in tel lec tu als and aut hors in or der to find a li ne of con ti nu ity/di scon ti nu ity of ide as and 
ide o lo gi es in Ser bian po li tics and cul tu re of 19th and 20th cen tury. Ha ving fo und pa ral lels 
in the ir cha rac ters, as well as in the ir po li ti cal en ga ge ment, in dif fe rent epochs re spec-
ti vely, the aut hor cla ims the lef tist na tu re of the ir ide as and po ints to the ir re a di ness to 
fight for ide als of equ a lity and ju sti ce, but de ni es an ti-dyna stic and re vo lu ti o nary go als. 
Ca ring abo ve all for na ti o nal in te rests, both Mi loš Cr njan ski and his fat her-in-low  Do bra 
Ru žić, each in the ir own li fe ti me, we re fin ding the mid dle gro und with two mo nar chist 
re gi mes, be ing tho ughtful abo ut sur vi ving and pro gress of Ser bian na tion in the King dom 
of Ser bia, that is Yugo sla via. Hen ce, the na ti o nal in te rests in both ca ses we re pla ced far 
abo ve ide o logy.

Од сек за срп ску књи жев ност
Фи ло зоф ски фа кул тет
Уни вер зи тет у Но вом Са ду
go ra na ra i ce vic@ff.un s.ac .rs 





UDC 821.14’02.09
82.09

https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2022.70.1.2

Мср Ми лан Н. Ја њић

ОД МИ ТА ДО ТРА ГЕ ДИ ЈЕ:  
ТЕ О РИЈ СКА РАЗ МА ТРА ЊА ПРИ РО ДЕ ТРА ГИЧ КОГ ЖАН РА1

Aнтичка тра ге ди ја се раз ви ла из ди о ни зиј ских свет ко ви на 
чи ју је си жеј ну осно ву пру жио ста ро грч ки мит. Да нас је мит, јед-
но став но ре че но, при ча, слич на ле ген ди, на осно ву ко је су се, у 
ста рој епо хи, об ја шња ва ли на ста нак све та, чо ве ков по ло жај у њему 
и сми сао жи во та, док је за ста ре Гр ке он пред ста вљао исти ни ту 
хро ни ку на ко јој се уте ме љу ју на род на свест и са вест. По сто ји ли 
ја сна гра ни ца из ме ђу ми та и тра ге ди је, тј. је су ли ми то ви тра ге ди-
је, или мит пре ста је да би ва мит ка да се умет нич ким по ступ ком 
пре не се у тра ге ди ју – јед но је од пи та ња ко је по ле мич ки по кре ће 
ово ис тра жи ва ње. У ра ду се пра ти раз вој од ста ро грч ке до мо дер-
не тра ге ди је 17. ве ка, где се де таљ ни је ана ли зи ра при мер Жа на 
Ра си на (Jean Ra ci ne, 1639‒1699), али и ње не про тив те же – ме ло дра ме 
– у 19. ве ку, те се са мим тим раз ма тра ју пој мо ви тра ге ди ја и са вре-
ме на/мо дер на дра ма у кон тек сту по ме ну тих књи жев них епо ха, 
ка ко би се са гле дао пре о бра жај ко ји је тра гич ки жа нр пре тр пео. 

Кључ не ре чи: мит, тра ге ди ја, драм ско пе сни штво, тра гич но, 
Хе ла да.

1. увод:МиТскииТРагичнисвеТХелена. Ста ро грч ки мит умно го ме је 
ути цао на раз вој хе лен ске на род не ми сли и кул ту ре, као и њи хо вог по то њег 
пе снич ког из ра за, а на ко ји се угле да ла ре не сан сна Евро па. Он је био са-
став ни део на род них пре да ња у пра ста рим свет ко ви на ма Хе ле на и, на тај 
на чин, по стао глав ни из вор пе снич ке ин спи ра ци је у ка сни јим хе лен ским 

1 Део ово га ра да, под истим на сло вом, пред ста вљен је на на уч ном ску пу Је зик, књи
жев ност, те о ри ја / Lan gu a ge, lit te ra tu re, the ory 2018, одр жа ном 26. и 27. апри ла 2018. го-
ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ни шу. Рад је, у ко нач ној фор ми, на пи сан 
у окви ру ау то ро вог ан га жма на на про јек ту Пре вод у си сте му ком па ра тив ног из у ча ва ња 
срп ске и стра не књи жев но сти и кул ту ре (ОИ 178019), ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни стар-
ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



36

књи жев но-фи ло соф ским де ли ма. Ту ма че ћи од је ке ми то ва у мо дер ном ро-
ма ну 20. ве ка у сту ди ји По е ти ка ми та (Поэти ка ми фа, 1976), те о ре ти чар 
Еле а зар Ме ле тин ски (Ме ле ти нский) ће при ка за ти ге не зу овог пој ма и зна-
чај ко ји је он имао за књи жев ност кроз исто ри ју. Ме ле тин ски се до ти че 
про бле ма ти ке од но са ри ту ал‒ми т и то пoказује на при ме ру ко ко ши и ја-
је та, јер се те шко мо же ре ћи шта че му прет хо ди (МелеТински1983:38). 
Ру ски те о ре ти чар се украт ко ре фе ри ше на Хај ма на, ми то ло га из три де се тих 
го ди на 20. ве ка, ко ји за сту па те зу да су „ри ту ал и мит два оба ве зна де ла 
је дин стве не це ли не, у чи јој се осно ви на ла зи драм ска струк ту раˮ (1983: 36). 
Мит ска свест и драм ска струк ту ра ко ја се из ди гла из на род них свет ко ви на 
из не дри ће књи жев ни жа нр у хе лен ској књи жев но сти на кра ју 5. ве ка п. н. е. 
– хе лен ску тра ге ди ју, ко ја ће се по сте пе но раз ви ја ти с на стан ком хе лен ског 
по ли са. Сто га, мо же се ка за ти да је хе лен ски пе снич ки свет из гра ђен на осно-
ва ма ко је су, из ме ђу оста лог, пру жи ли ста ро грч ки ми то ви. Мит је у та да шњем 
вре ме ну био је ди на ствар ност и исто ри ја, и дуг је био пут раз во ја ин те лек-
та хе лен ског чо ве ка од на род них пре да ња до уте ме ље ња фи ло соф ске ми сли, 
за че те у пре со кра тов ском пе ри о ду. 

Ани ца Са вић Ре бац у сту ди ји Ан тич ка есте ти ка и на у ка о књи жев но
сти (1955) из два ја 600. го ди ну п. н. е. као пре лом ну у хе лен ској ми сли. Та да 
хе лен ски фи ло со фи по чи њу да кри тич ки са гле да ва ју Хо ме ро ве (Ὅμηρος) 
спе во ве, ко ји су ин спи ри са ни мит ским бо жан стви ма (савићРебаЦ 1955: 41). 
Пред ста ва бо жан ства, ка ко је од ре ђу је Са вић Ре бац, нај и стак ну ти ја је у 
хе лен ском све ту, а код Хо ме ра „она пре ла зи у сфе ру мит ске пси хо ло ги је ,ˮ 
те та ко по ста је сим бол „ира ци о нал ног еле мен та у пе снич ком ства ра њуˮ 
(1955: 40). Ка да го во ри о хо мер ском мит ском све ту, ау тор ка га раз два ја од 
„об ред но-ма гиј ског кру га пред ста ва ,ˮ ко ји је од ли ко вао ста ро грч ке ле ген де 
и при че, а као нај ка рак те ри стич ни ју од ли ку хо мер ске по е зи је из два ја „мит-
ски ре а ли замˮ (1955: 48). Упра во због то га што је ве ко ви ма пер ци пи ран као 
ствар ност у жи во ту хе лен ског чо ве ка, мит ће се ду бо ко уко ре ни ти у на род-
ну свест и са вест. И по ред умет нич ке функ ци је ко ју је мит имао, при че му 
је слу жио као из вор за пе снич ко ства ра ње, прак тич на уло га ми та, ка ко нам 
Ме ле тин ски пре но си те о риј ске за кључ ке Б. Ма ли нов ског, а на ко је се он 
са мо не у трал но ре фе ри ше, са сто ји се у то ме што је мит учвр шћи вао мо рал 
и по ста вљао од ре ђе на пра ви ла по на ша ња – он је био не ка вр ста „усме ног 
све тог пи смаˮ и „ствар ност ко ја ути че на суд би ну све та и љу диˮ (МелеТин-
ски 1983: 40). Упра во ће све те од ли ке ка сни је кра си ти и хе лен ску тра ге дију 
ко ја ће из гра ди ти хе рој скогра ђан ски мо рал, узор атин ском гра ђа ни ну-по сма-
тра чу. У оп се жној Исто ри ји хе лен ске књи жев но сти (1950), Ми лош Н. Ђу рић 
ве ли ку па жњу по све ћу је ста ро грч кој тра ге ди ји: ње ном на стан ку, раз во ју, 
али и уској ве зи ко ја по сто ји из ме ђу ње и ми та. За Ђу ри ћа, тра ге ди ја при па-
да са мим пе снич ким ви си на ма хе лен ске књи жев не тра ди ци је, а ве зу с мит-
ским си же ом он об ја шња ва ти ме што нас под се ћа да се тра ге ди ја на свом 
умет нич ком пу ту раз ви ла из хор ске ли ри ке. Прет ход но је хор ској ли ри ци 
пе сник Сте си хор (Στ ησίχορος) од ре дио за ко не да свој са др жај до би ја упра во 
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од ми та – „пр вог и основ ног об ли ка у ко ме су ми сли ла хе лен ска пле ме наˮ 
(ЂуРић2003: 257). Ка да у свом пре гле ду хе лен ске књи жев но сти го во ри о 
пе снич ким по че ци ма, Ми лош Н. Ђу рић на по ми ње да се у ми сли хе лен ског 
чо ве ка „исти на и ле по та, циљ де ла ња и обра сци жи во та, мо гу на ла зи ти 
са мо на зе мљи шту где се вр зу бо го ви и хе ро ји, и да дру ге исто ри је и не маˮ 
(2003: 257).

Ани ца Са вић Ре бац на јед ном ме сту у кри тич ком огле ду Ми стич ка и 
тра гич на ми сао код Гр ка (1934) рас пра вља сa, ка ко она сма тра, „јед но стра-
ним ста во ви маˮ те о ре ти ча ра Ви ла мо ви ца, а ко ји за кљу чу је „да је тек ве за 
ди о ни сиј ских хо ро ва с тра гич ним ми том да ла тра ге ди ји са др жи ну, ду шу, 
па ти ме и тра гич ни еле ментˮ (савићРебаЦ 1966: 14), што је сте, у осно ви, и 
ге не за ко јом се во ди Ђу рић. Иа ко је, на осно ву до са да шњих ис тра жи ва ња 
о тра ге ди ји, код нас и у све ту, ја сно да је мит дао тра ге ди ји „ли ни је хе рој-
ских суд би на ,ˮ тј. драм ски си же, ау тор ка под се ћа да се еп ски из раз ми та до 
по ја ве грч ких тра ги ча ра био ис цр пео, и да је био по тре бан „но ви им пулсˮ 
да би он опет по стао пло дан (1966: 15). Тај но ви им пулс ко ји је Ви ла мо виц 
на вод но пре ви део, пре ма ту ма че њу и спе ку ла ци ји Ани це Са вић Ре бац, пре-
ма ко јој тре ба за у зе ти опре зан став, са сто ји се у ми стич кој, ор фич кој ком-
по нен ти ко ја је, та ко ђе, има ла свог уде ла у раз во ју мит ског еле мен та на 
ни во тра ге ди је. Упра во ће но ви им пулс, тј. уно ше ње ми стич ке ком по нен те, 
ко ји се ка сни је огле да у пе снич ком из ра зу слав них тра ги ча ра, ‒ при че му 
мит, ди о ни зиј ске свет ко ви не и хор ска ли ри ка игра ју сво ју уло гу (а не сме ју 
се из о ста ви ти и дру штве но-по ли тич ке при ли ке у ста рој Грч кој ко је иду 
па ра лел но с раз вит ком тра ге ди је) ‒ до при не ти да се ство ри тра гич на ви зи-
ја све та свој стве на Хе ла ди. 

Тра ги ча ри из пе тог ве ка п. н. е. ин спи ри са ће се пр вен стве но хо мер ским 
све том и на тај на чин ће пе сник Или ја де и Оди се је би ти „отац тра ги ча ра ,ˮ 
ка ко га Пла тон (Πλάτων) у де се тој књи зи Др жа ве на зи ва (ПлаТон 1993: 295; 
Plat. Resp. 10, 595b–c). У том кон тек сту, при ка зу ју ћи пат ње ју на ка ко ји је у 
су ко бу с бо жан ским за ко ни ма, грч ки тра ги ча ри ће се на до ве за ти и на хо-
мер ско схва та ње смр ти, а пре ма ко јем „смрт ју на ка иш че за ва крај ње го вог 
жи во та ,ˮ ка ко то бли же по ја шња ва Са вић Ре бац (1966: 17). Шта ви ше, они 
ће та кво схва та ње про ши ри ти, а тра гич ко ви ђе ње све та ко је је ство ри ла 
хе лен ска ми сао упра во ће се нај ви ше огле да ти у хе лен ској тра ге ди ји где је 
смрт тра гич ног ју на ка „де фи ни тив на тач ка и сваг да при сут на ствар ностˮ 
(1966: 17). Ово је, ва ља на по ме ну ти, за Ани цу Са вић Ре бац са мо је дан од 
два кон сти ту тив на еле мен та ан тич ке тра ге ди је, док се дру ги на ла зи у ми-
стич ком ду ху, тј. ди о ни зиј скоор фич кој ком по нен ти ‒ упра во тај нео би чан 
спој пред ста вља осо бе ност грч ке тра ге ди је у оп ти ци на ше те о ре ти чар ке. 
Сто га, об ра ђу ју ћи и, на је дан из ве стан на чин, ту ма че ћи ми то ве о бо го ви ма 
и хе ро ји ма, тра ге ди ја је има ла и про све ти тељ ско-обра зов ну уло гу у хе лен-
ском дру штву, по ди жу ћи на род ну свест, те ће хе лен ски по глед на свет на кон 
сред њег ве ка по ста ти узор ре не сан сној Евро пи ко ја је от кри ва ла ан тич ке 
ста ри не.
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2. одМиТадоТРагедиЈе:дРуШТвено-исТоРиЈскииПолиТичкиконТексТ. 
Ста ро грч ки мит ни је имао пе снич ке за ко не, ка нон ска од ре ђе ња и огра ни-
че ња, те је због то га и био по го дан да по слу жи као осно ва да љој пе снич кој 
об ра ди. Про фе сор кла сич не фи ло ло ги је Ерик Ча по (Csa po) у пр вом по гла вљу 
оп се жне сту ди је Те о ри је ми то ло ги је (The o ri es of Mytho logy, 2005) оба зри во 
при сту па де фи ни ци ји ми та, као и шко ла ма ко је ту ма че ми то ло ги ју. На и ме, 
по ње го вој про це ни, би ло ко ја де фи ни ци ја у про це су ем пи риј ске спо зна је 
ни је пр ви ко рак већ „по след њи слој раз ви је не те о ри јеˮ (чаПо 2008: 11). То 
је слу чај и с пој мов ним од ре ђе њем ми та. Из ње го ве сту ди је са зна је мо да 
су те о ри је ми то ло ги је ком плек сне струк ту ре и ми са о не тво ре ви не, ко ји ма 
тре ба смо тре но при ћи. Ау тор раз ма тра ком па ра тив ни, пси хо а на ли тич ки, 
ри ту а ли стич ки, струк ту ра ли стич ки и иде о ло шки при ступ у ту ма че њу 
ми та. Сва ки од њих има сво је пред но сти, али не до ста ке и ма не.2 

Сто га, пре не го да се де таљ но раз мо тре по ме ну те те о ри је, у увод ном 
по гла вљу Упо зна ва ње с ми том он се илу стра тив но освр ће на не ко ли ко 
де фи ни ци ја ‒ ри ту а ли стич ку и ан тро по ло шку ‒ ко је се ме ђу соб но раз ли-
ку ју на осно ву то га из ко је шко ле ми шље ња до ла зе. На овом ме сту, Ча по 
по ми ње по је ди не те о ре ти ча ре ко ји по ве зу ју ри ту ал и мит, по пут Џо зе фа 
Фон тен ро у за (Fon ten ro se), ко ји, на при мер, сма тра да се „не мо же по ре ћи да 
су ми то ви те сно по ве за ни с ри ту а ли ма ,ˮ као и то да ако „при ча ни је по ве-
за на с кул том или об ре дом, екс пли цит но или им пли цит но, он да је бо ље не 
зва ти је мит, већ ле ген да или бај каˮ (2008: 12). По ред то га, ау тор се освр ће 
и на Ви ли ја ма Ба ско ма (Ba scom) ‒ ан тро по ло га за ин те ре со ва ног пре све га 
за фол клор и тра ди ци о нал на дру штва ко ја ни су по зна ва ла пи са ну реч ‒ пре-
ма ко ме мит по сто ји са мо у усме ном ви ду, ка да се за пи ше он то ви ше ни је. 
С та квим ста но ви штем Ча по ни је са гла сан, јер су ‒ ка ко он то об ја шња ва 
‒ „го то во све древ не кул ту ре при мар но пре но си ле сво ју ми то ло ги ју у пи-
са ној фор ми, сти хом и ви зу ел ним ико на маˮ (2008: 16). У том сми слу, Ча по 
же ли да по ка же ка ко је те шко ука лу пи ти мит у стро го на уч но од ре ђе ње или 
у уоп ште ну уни вер за ли ју, та кав при ступ ће увек би ти про бле ма ти чан, јер 
мит „ни је по де сан за ја сну де фи ни ци ју би ло ко је вр сте, а на ро чи ту не за 
ону уте ме ље ну на фор ми и пој муˮ (2008: 19). Те шко је де фи ни са ти мит и 
због кул ту ро ло шке усло вље но сти ко ја бит но од ре ђу је ње гов по ста нак и 
раз вој. Ерик Ча по ка зу је да је са свим мо гу ће да све кул ту ре, па чак и оне 
ко је сма тра мо основ ним, има ју ма ло то га за јед нич ког: „сто га ће на кра ју 
сва ка де фи ни ци ја ми та за сно ва на на истин ском са гла сју би ти то ли ко раз-
вод ње на да не ће би ти ин фор ма тив на, или ће њо ме мо ра ти да се од стра не 

2 За ин те ре со ва ни чи та лац у овој сту ди ји мо же про на ћи до дат не и де таљ ни је су до ве 
о са мим до ме ти ма раз ли чи тих те о ри ја ми то ло ги је. Ерик Ча по при ка зу је во де ће шко ле ту-
ма че ња ми та од 19. до по чет ка 21. ве ка: њи хо ве те о ри је, ме то де, ста но ви шта и ма не. Сва ку 
шко лу он пред ста вља де ли ма „јед ног или дво ји це ис так ну тих пред став ни ка или уте ме љи-
ва ча. Њи хо ве те о ри је су об ја шње не, сме ште не у дру штве ни и исто риј ски кон текст ко јем 
при па да ју и по том кри ти ко ва неˮ (2008: 7). 
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не ки ти по ви ми та, или ми то ва, од ре ђе них кул ту ра не би ли до не ла ин те ре-
сант ни је тврд њеˮ (2008: 18). Због то га, Ча по ве ру је да би мо жда би ло ко ри-
сни је мит „де фи ни са ти као при по вест ко ја се сма тра дру штве но ва жном. Она 
се ка зу је на на чин ко ји омо гу ћа ва чи та вом ко лек ти ву да осе ти ту ва жностˮ 
(2008: 20).

По ме ни мо и то да у увод ном по гла вљу књи ге Грч ки ми то ви (Gre ek myths, 
1955), Ро берт Гревс (Gra ves) ве ли да је зна чај ста ро грч ких ми то ва не про це-
њив за „из у ча ва ње ра не европ ске исто ри је, ре ли ги је и со ци о ло ги јеˮ (гРевс 
1987: 13). Ен гле ски ау тор, за у зи ма ју ћи ри ту а ли стич ку по зи ци ју, ко ју не тре-
ба схва ти ти као је ди ну мо гу ћу и ис прав ну, већ као је дан од при сту па у 
из у ча ва њу ми то ло ги је, де фи ни ше пра ви мит у ње го вој нај ра ни јој фа зи као 
„пре при ча ва ње ри ту ал не ми ме ко ја се јав но из во ди ла на на род ним свет ко-
ви на ма, а ко ја се на ла зи ла ли ков но за бе ле же на на пе ча ти ма, зде ла ма, огле-
да ли ма, скри ња ма, шти то ви ма и та пи се ри ја маˮ (1987: 14). Све ће то по слу-
жи ти ан тич ким пе сни ци ма као ин спи ра ци ја за да ље пи са но књи жев но 
ства ра ње. У том сми слу, ка ко ве ли Гревс, пра ва на у ка о ми то ви ма „тре ба 
да се за сни ва на ар хе о ло шким сту ди ја ма и упо ред ној исто ри ји ре ли ги је, а не 
на прет по став ка ма на ста лим у пси хи ја триј ским ор ди на ци ја маˮ (1987: 22). 
За ен гле ског ау то ра ста ро грч ки мит је и „ре ли ги о зно-по ли тич ка исто ри ја ,ˮ 
те он, исто та ко, на по ми ње да „из у ча ва ње грч ке ми то ло ги је тре ба да поч не 
пре све га из у ча ва њем свих по ли тич ких и ре ли ги о зних си сте ма у Евро пиˮ 
(1987: 15).

Због сво је сло бо де ко ју је ста ро грч ки мит по се до вао, Ани ца Са вић Ре-
бац ве ли ка ко је „те шко ре ћи где пре ста је мит а где по чи ње пе снич ки сим-
болˮ (савићРебаЦ 1955: 49). Да ре зи ми ра мо: на осно ву до са да шње ела бо-
ра ци је, ко ја на ла зи по твр ду у Исто ри ји хе лен ске књи жев но сти, уо ча ва се, 
ка ко Ђу рић то пре вас ход но из ла же, да су упра во мит и култ бо га Ди о ни са 
два основ на еле мен та ко ји су тра ге ди ју бит но обе ле жи ли у ње ном раз вит ку 
(ЂуРић 2003: 254);3 та два еле мен та, ко ја он из два ја, ме ђу соб но се пре пли ћу 
и у осно ви су по ли тич ког и ре ли ги о зног си сте ма ста ре Грч ке.4 Због че га се 
упра во култ бо га Ди о ни са, а не не ког дру гог ста ро грч ког бо га, усто ли чио 

3 У пред го во ру за из да ње срп ског пре во да ода бра них хе лен ских тра ге ди ја Ми лош Н. 
Ђу рић го во ри o три сте пе на у раз во ју тра ге ди је. До ба хор ске ли ри ке и на род них свет ко ви-
на обе ле жен је упра во ди ти рам бом, об ред ном пе смом ко јом се сла ви бог Ди о нис, те је ово 
пр ви сте пен у раз вит ку тра ге ди је; дру ги сте пен, да ље, пред ста вља здру жи ва ње хо ра и 
ди ти рам ба ко ји да ју са тир ску дра му, док је тре ћи сте пен тре ну так ка да је Те спид из хо ра 
из дво јио јед ног глум ца и та ко се по но во ство рио је дан но ви вид у умет но сти (ЂуРић1960: 
VI II). Упра во је овај тре ну так кљу чан јер пред ста вља ро ђе ње но вог из ра за ко ји ће да љим 
раз ви ја њем пре ра сти у ан тич ку тра ге ди ју. Јер, ка ко то да ље на во ди наш ис так ну ти хе ле-
ни ста у сво јој Исто ри ји хе лен ске књи жев но сти, то што је Те спид ство рио још ни је би ла 
пра ва тра ге ди ја не го је но си ло ви ше са тир ски ка рак тер (ЂуРић 2003: 256).

4 То је, ина че, до не кле и у опре ци с те зом ко ју Ани ца Са вић Ре бац раз ви ја у Ми стич
кој и тра гич ној ми сли код Гр ка, ко ја ис ти че ми стич ни, ор фич ки еле мент као још јед ну 
осо бе ност у раз во ју тра ге ди је.
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ду бо ко у на род ној све сти та да шње Хе ла де, да су му ста нов ни ци по све ти ли 
бр ој не пра знич не свет ко ви не? На и ме, ста ра Грч ка у до ба раз вит ка тра ге ди је 
од Те спи да (Θέσπις) до Ес хи ла (Αἰσχύλος) би ла је на дру штве но-по ли тич кој 
пре крет ни ци, тј. на пре ла зу из ти ра ни је у де мо кра ти ју, те ни је слу чај но што 
је у пе ри о ду ан тич ких ти ра на у на ро ду пре о вла дао култ бо га Ди о ни са. Наш 
хе ле ни ста то по твр ђу је по дат ком да Ди о нис ни је при па дао „бо гов ској ари-
сто кра ти ји на Олим пу, не го свим љу ди ма, а на ро чи то се ља ци маˮ (ЂуРић
2003: 255). Оту да ће и Ани ца Са вић Ре бац за кљу чи ти да је тра ге ди ја „би ла 
нај пот пу ни ји умет нич ки из раз ра ди кал не ро бо вла снич ке атен ске де мо кра-
ти јеˮ (савићРебаЦ 1955: 14).5 Та ко су се на мит ској осно ви и раз ви ја ли раз-
ли чи ти умет нич ки об ли ци у ан ти ци, ме ђу ко ји ма пе снич ки вр ху нац до сти-
же хе лен ска тра ге ди ја. Ан тич ки пе сни ци ство ри ли су тра гич ки жа нр на 
осно ва ма ко је су прет ход но по ста ви ли ре ли гиј ски об ред и на род не свет ко-
ви не у сла ву бо га Ди о ни са у та да шњој Ати ни. Спој раз ли чи тих де ла ња и 
по го дан тре ну так у ста ро грч кој исто ри ји отво ри ли су мо гућ ност да на ста ну 
и раз ви ју се хе лен ска фи ло со фи ја и тра ге ди ја.6

Та ко схва ће на, ста ро грч ка тра ге ди ја је де ло умет нич ког ге ни ја и пе снич-
ког уме ћа ан тич ких тра ги ча ра, али она је и, по ред то га, по ли тич ки про из вод 
хе лен ског дру штва. Ми лош Н. Ђу рић на во ди, у кон тек сту епо хе у ко јој је 
те о ре ти сао о тра ге ди ји, да је она из ра зи та „по сле ди ца раз вит ка со ци јал но-
-еко ном ских и со ци јал но-по ли тич ких при ли ка и уну тра шњег жи во та атич ко-
-хе лен ског чо ве каˮ (2003: 256). Из ме ђу раз во ја хе лен ског дру штва у по ли-
тич ком сми слу и на стан ка драм ског пе сни штва, наш ис так ну ти хе ле ни ста 
уви ђа очи глед ну па ра ле лу. Он то да ље са гле да ва ова ко: драм ско пе сни штво 
на ста ло је спа ја њем „дор ске хор ске ли ри ке, ко ја је умет нич ки би ла ве за на 
за ти ра ни нов двор, и јон ске јам бо гра фи је, ко ја се од ари сто крат ских иде а ла 
и кон вен ци ја окре ну ла не по сред ној ствар но сти ,ˮ те је драм ско пе сни штво 
ни шта дру го до „умет нич ки из раз со ци јал ног ду ха де мо крат ске град ске 
др жа веˮ (2003: 257). И ка ко се ста па ње ре ли гиј ских об ре да, хор ске ли ри ке 
и ми то ло ги је пре не ло у драм ско пе сни штво ко је се из во ди ло у по зо ри шту, 
при ка зи ва ње дра ма је по ста ло со ци ја лан по сао пр во га ре да (2003: 257). Атин-
ски гле да лац био је део ре ли гиј ског об ре да и, са мим тим, био је ин те лек ту-
ал но и ду хов но ан га жо ван по сма тра ју ћи драм ску рад њу.7 

5 Ва ља на по ме ну ти да се на ста нак тра ге ди је, као и на сло же но пи та ње од но са атин ске 
дра ме (тра ге ди је и ко ме ди је) и са вре ме не атин ске де мо кра ти је, мо же ту ма чи ти да нас и из-
ван окви ра ди ја лек тич ког ма те ри ја ли зма ко ји за сту па ју Ђу рић и Са вић Ре бац.

6 Сре тен Ма рић у есе ју О тра ге ди ји бе ле жи ка ко се тра ге ди ја, осим у до ба дру штве-
но-по ли тич ких про ме на, раз ви ја ла па ра лел но и у до ба слав них ста ро грч ких фи ло со фа 
Ем пе до кла (Ἐμπεδοκλῆς), Анак са го ре (Ἀναξαγόρας), Хе ра кли та (Ἡράκλειτος), Со кра та 
(Σωκράτης), Де мо кри та (Δημόκριτος) ко ји су се на ла зи ли на „ве ли кој пре крет ни ци људ ског 
ду ха, на ње го вом пр вом озбиљ ном по ку ша ју да по шав од Ми то са про дре до Ло го саˮ (МаРић
2008: 11).

7 О зна ча ју по зо ри шта за хе лен ског чо ве ка, као и о етич ком зна ча ју тра ге ди је, Ми лош 
Н. Ђу рић у Исто ри ји хе лен ске ети ке (1958) ве ли сле де ће: „Баш у по зо ри шту Хе лен је гле дао 
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Глав на од ли ка тра гич ког жан ра, ко ји је ство ри ла атин ска де мо кра ти ја, 
огле да се у ње ној про све ти тељ ској и по ли тич кој уло зи. Пре ма оце ни Ми-
ло ша Н. Ђу ри ћа тра ге ди ја је ти ме до би ла свој етич ки зна чај, она по ста је 
шко ла мо ра ла, при че му, као та ква, ни је пред ста вља ла пу ко мо ра ли са ње 
ли ше но по е зи је. На осно ву умет нич ких до ме та тра ге ди је и ње ног по ли тич-
ког кон тек ста, ко ји је ве о ма ва жан за њен раз вој, наш те о ре ти чар сро чио је 
сле де ћу де фи ни ци ју тра ге ди је:

У свом раз ви је ном об ли ку, на при мер у Ес хи ла, тра ге ди ја је нај-
леп ши и мо жда нај трај ни ји плод јед не про све те у ко јој су Ре ли ги ја, Умет-
ност и Фи ло со фи ја чи ни ле ор ган ско је дин ство, па је, као са вр шен из раз 
је дин ства на ро да, др жа ве и умет но сти, би ла глав ни чи ни лац хе рој ско-гра-
ђан ског мо ра ла зре ле атич ке др жа ве (2003: 261; 1997: 78).

Ов де се мо же по ста ви ти пи та ње – ко је се при род но на ме ће на осно ву 
до са да шњег пре гле да ста во ва о раз во ју тра гич ког жан ра из ста ро грч ке ми-
то ло ги је – ко ја је са да уло га ми та у на ста лој тра ге ди ји? Да ли је с ње ним 
раз вит ком мит пре стао да по сто ји или је на ста вио да умет нич ки жи ви и 
уну тар ње? Украт ко – је су ли ми то ви тра ге ди је? За фран цу ске ау то ре Жан-
-Пје ра Вер на на (Ver nant) и Пјерa Ви дал-На кеа (Vi dal-Na qu et) од го вор је и 
ви ше не го ја сан и пре ци зан: тра ге ди је ни су ми то ви. Пре ма фран цу ским 
ис тра жи ва чи ма, ко ји су об ја ви ли сво је ду го го ди шње ис тра жи ва ње о ан тич-
кој епо хи у два то ма збор ни ка Мит и тра ге ди ја у ан тич кој Грч кој (Mythe et 
la tragédie en Grè ce an ci en ne, 1972, 1986), по сто ји ја сна раз ли ка из ме ђу мита 
и тра ге ди је, а ко ју нам до но си ста па ње мит ског на сле ђа у тра гич ки жа нр. 
Мит ски свет као ду хов ност јед ног про шлог вре ме на при дру жу је се са да 
но вом све ту ко ји је пру жи ла атин ска де мо кра ти ја – све ту др жа ве. Вер нан 
и Ви дал-На ке на во де да се „тра ге ди ја ра ђа он да ка да се мит по чи ње по сма-
тра ти оком гра ђа ни на ,ˮ при че му се до та да шње вред но сти пре и спи ту ју, што 
ће фран цу ским ис тра жи ва чи ма и би ти глав но упо ри ште за те зу да ми то ви 
ни су тра ге ди је (веРнан, видал-наке 1993: 24).

Ми ту ће, пре ма то ме, у тра ге ди ја ма при па сти ин спи ра тив на уло га, јер 
се тра ге ди ја „ипак дис тан ци ра од ми то ва о хе ро ји ма, ко ји ма се ин спи ри ше, 
и вр ло сло бод но их тран спо ну је. Она их пре и спи ту јеˮ (1993: 15). Тра ге ди ја 
се не за др жа ва са мо на пу ком ре про ду ко ва њу ми то ва и ле ген ди, или на пре-
при ча ва њу ри ту ал не ми ме, о ко јој је го во рио Гревс, а ко ја бе ше у при ми тив-
ној све сти. Те хе рој ске вред но сти, ко је су из гра ђе не на ми ту, – ка ко да ље са-
гле да ва ју фран цу ски ис тра жи ва чи – тра ге ди ја „су о ча ва [...] с но вим на чи ном 
ми шље ња, ко је обе ле жа ва на сту па ње пра ва у окви ру др жа веˮ (1993: 15). Тра-
ге ди ја, пре ма то ме, од ра жа ва тре ну так ка да се гра ђа нин из ди гао из мит ске 

на род не ју на ке ка ко ра де и тр пе, слу шао их ка ко го во ре и сво ју при ро ду упо ре ђи вао с њи-
хо вом. Ту је он пр ви пут кроз де ло пе сни ко во за ви рио у сво је ср це и ви део ка ко у том ср цу 
на ста ју су ко би: су ко би са са мим со бом, с окол но сти ма са дру штвом и др жа вом, с при род-
ним и људ ским за ко ни маˮ (ЂуРић 1997: 77).
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све сти. Еп ско вре ме Хо ме ро вих спе во ва при ка зи ва ло је хе ро је ко ји се бо ре 
с гне вом олим пских бо го ва; тра ге ди ја, као од раз де мо крат ског дру штва, 
при ка зу је по је дин ца – тра гич ког ју на ка – ко ји је огра ни чен за ко ни ма по ли-
са, слу же ћи се мит ским ме та фо ра ма и сим бо ли ма. Олим пски бог по стао је 
за кон атин ског по ли са. Са да, ка да еп ско до ба, у ко ме је пре о вла да вао хо мер-
ски хе ро и зам, сме њу је драм ско, ко је се огле да у тра ге ди ја ма Ес хи ла, Еу ри-
пи да (Εὐριπίδης) и Со фо кла (Σοφοκλης), има мо и пре лаз од хе ро ја ка гра ђа-
ни ну. Та ко хе рој из ла зи из ми та и пре ла зи у по ли тич ку за јед ни цу, те су коб 
ко ји у ње му на ста је огра ни че њем спо ља ко је до би ја чи ни бит тра ге ди је. 

Бру но Снел (Snell) у слич ном то ну као и фран цу ски ис тра жи ва чи раз-
ма тра уло гу ми та у тра ге ди ја ма у сту ди ји От кри ва ње ду ха у грч кој фи лозо
фи ји и књи жев но сти (Die Ent dec kung des Ge i stes, 1948). Не мач ки кла сич ни 
фи ло лог ве ли ка ко су „мит ски до га ђа ји са оп шта ва ни љу ди ма као не по сред-
но ис ку ство са да шњо стиˮ а да је по сле ди ца то га би ла „ве за из ме ђу ми та и 
ствар но сти, из ме ђу по е зи је и исти не, ко ја се те мељ но раз ли ко ва ла од оне 
што се на ла зи ла у Хо ме ро вим пе сма маˮ (снел 2014: 116). У тре нут ку ка да 
„пе сма о мит ском хо ру по ста је пе сма о хо ру ствар них из во ђа ча ,ˮ Снел ви ди 
„кли цу дра ме, из вор глу ме ,ˮ тј. ка ко он то на во ди, „пре о бра жај ми та у ствар-
ност са да шњо стиˮ (2014: 116). Ти ме еп ски еле мент, ко ји је при су тан код 
Хо ме ра, са да у хор ском из во ђе њу у пот пу но сти ме ња функ ци ју ми та (2014: 
117). Ту Снел уво ди тер мин „мит ска исти на ,ˮ ко ја је би ла раз ли чи та за лири-
ку и епи ку, а са да и за драм ску умет ност.

3. ХеленииФРидРиХниче:кРаЈТРагедиЈе. Те о ри је о умет но сти код 
Хе ле на, у ко ји ма се про це њу је и оце њу је хе лен ска пе снич ка про дук ци ја, 
тре ба по тра жи ти у са чу ва ним спи си ма ан тич ких фи ло со фа. Ари со те лов 
(Ἀριστοτέλης) спис О пе снич кој умет но сти ути цао је на раз вој те о риј ских 
рас пра ва о тра ге ди ји и драм ском пе сни штву у За пад ној Евро пи тек у ре не-
сан сној епо хи, док је за сред њи век и рим ски пе ри од овај спис био го то во 
не по знат. И док је Пла тон, ра ди кал ни кон зер ва ти вац, ка ко га оце њу је Ани ца 
Са вић Ре бац, осу ду умет но сти из де се те књи ге Др жа ве за сно вао, за пра во, 
на осу ди тра ге ди је – ка ко то она ела бо ри ра – ње гов уче ник је био уме ре ни јег 
гле ди шта и о тра ге ди ји је го во рио по хвал но.8 Ме ђу тим, из угла да на шњи це, 

8 На и ме, ка ко се то од лич но об ја шња ва у сту ди ји Ан тич ка есте ти ка и на у ка о књи
жев но сти: глав на ин сти ту ци ја ко ја је има ла ути цај на ре ли гиј ске и по ли тич ке при ли ке у 
Хе ла ди би ло је про ро чи ште у Дел фи ма. И ка ко су већ ми то ви об ра ђи ва ли еле мен те дел-
фиј ске ре ли ги је – „про клет ство, очи шће ње, про ро ко ва њеˮ – то ће би ти по вод за да ље њи-
хо во ра ци о нал но пре и спи ти ва ње и у тра ге ди ја ма, те су се „Ес хил и Еу ри пид нај ви ше бори-
ли про тив мо ра ла дел фиј ске ре ли ги је и ње ног по ли тич ког ути ца јаˮ (савићРебаЦ 1995: 118). 
Пла тон се, као кон зер ва ти вац, мо рао окре ну ти про тив тра ге ди је ко ја се су прот ста ви ла Дел-
фи ма, јер је он, ка ко сли ко ви то на во ди ау тор ка, имао пре ма Дел фи ма од нос ко ји је исто ве тан 
„ста ву по ли тич ког ка то ли ка пре ма Ва ти ка ну – став пре ма ве ли кој кон зер ва тив ној си лиˮ 
(1955: 119). Сре тен Ма рић де ли ми шље ње и за кључ ке ко је је из ве ла Са вић Ре бац у по гле ду 
Пла то но вог од но са пре ма умет но сти. И Ма рић уо ча ва де спот ске и то та ли тар не цр те Пла-
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и на осно ву спи са ко ји је сти гао до нас, по сто је ли не до ста ци у Ари сто тело-
вом од ре ђе њу при ро де тра гич ког жан ра?

Ста ро грч ки фи ло соф је пе сни штво по де лио пре ма осо би на ма пе сни ка, 
ка ко он то на во ди у че твр том по гла вљу По е ти ке ка да го во ри о вр ста ма пе-
сни штва и раз во ју тра ге ди је (аРисТоТел 1990: 51; Po et. 4, 1048b4–1449a31).9 
Го во ре ћи о ње ном раз вит ку и он по ми ње да се тра ге ди ја из ди гла из „не-
знат них ми то ва и из сме шна го во ра, јер се пре о бра зи ла из са тир ске пе смеˮ 
(1990: 52; Po et. 4, 1449a19–20). Са мом де фи ни ци јом тра ге ди је ан тич ки фи-
ло соф ба ви се у ше стом по гла вљу, где се на во ди сле де ће: 

Тра ге ди ја је, да кле, по дра жа ва ње озбиљ не и за вр шне рад ње ко ја 
има од ре ђе ну ве ли чи ну, го во ром ко ји је от мен и по се бан за сва ку вр сту 
у по је ди ним де ло ви ма, ли ци ма ко ја де ла ју а не при по ве да ју; а иза зи ва-
њем са жа ље ња и стра ха вр ши про чи шћи ва ње та квих афе ка та (1990: 54; 
Po et. 6, 1449b24–28).

Ани ца Са вић Ре бац по све ти ла је јед но по гла вље Ари сто те лу у Ан тич
кој есте ти ци и на у ци о књи жев но сти. Пре ма њој, По е ти ка, ка ква је сти гла 
до нас да нас, не мо же да по ну ди од го вор и фи ло соф ско обра зло же ње Ари-
сто те ло вог схва та ња умет но сти, као и то да се пра во схва та ње ње го вих ста-
во ва, па ра док сал но, мо же про на ћи пре у Ме та фи зи ци и дру гим спи си ма 
не го у По е ти ци (савићРебаЦ1955: 188–189). На ша те о ре ти чар ка на во ди да 
је он усред сре ђен на „пе снич ки си ло ги зам ,ˮ ка ко је По е ти ка пи са на схе ма-
тич ним и су мар ним сти лом, те да је Ари сто тел про бле му при шао стро го и 
јед но стра но ин те лек ту а ли стич ки (1955: 197). Та ко Ани ца Са вић Ре бац кри-
тич ки са гле да ва Ари сто те ла, при ка зу је га у дру га чи јем све тлу од оног уоби-
ча је ног и на мет ну тог, као по е тич ког ау то ри те та. Она от кри ва оно што је ма ње 
ви дљи во код уста ље ног раз ма тра ња Ари сто те ла, а то је да код ан тич ког 
фи ло со фа по сто ји ни во умет нич ког ко ји он, мо жда, ни је раз у мео, или га је 
за не ма ри вао. 

У том сми слу про ниц љи ва је па ра ле ла ко ју ау тор ка пра ви из ме ђу Ари-
сто те ло вог и Ни че о вог (Ni etzsche) гле ди шта на при ро ду тра ге ди је. Ра ди кал-
но раз ма тра ње при ро де тра гич ког жан ра по ну дио је Фри дрих Ни че у есте-
тич ком спи су из мла до сти, на сло вљен као Ро ђе ње тра ге ди је из ду ха му зи ке 
(Die Ge burt der Tragödie aus dem Ge ist der Mu sik, 1872), док ка сни ји скра ће-
ни на слов гла си Ро ђе ње тра ге ди је (Die Ge burt der Tragödie, 1886), а у ко јем 
је опи сао не са мо ње но ро ђе ње већ и ње ну смрт. Пре ма Ни чеу, тра ге ди ја је 

то но ве за го нет не лич но сти и про це њу је да је Ари сто те лов учи тељ, „ко ји је ис те рао пе сни-
ке из сво је др жа ве и био не са мо не пра ве дан већ и не по штен ка да је го во рио о по е зи ји, као 
и сва ки де спот са то та ли тар ним сме ро ви ма ,ˮ али и то да је он као пе сник „знао до бро ка ква 
опа сност пре ти сва кој ти ра ни ји од по е зи јеˮ (МаРић 2008: 59).

9 Ари сто тел се у овом ра ду ци ти ра при мар но пре ма Ђу ри ће вом пре во ду, по ред то га, 
из дво је ни ци та ти су на ве де ни и пре ма из да њу не мач ког фи ло ло га Ав гу ста Има ну е ла Бе ке ра 
(Bek ker), ко ји је 1881. при ре дио кри тич ко из да ње.
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не ста ла још у 5. ве ку п. н. е., с раз вит ком фи ло соф ске ми сли. Он осе ћа де ка-
ден ци ју тра гич ког жан ра упра во у пе ри о ду раз во ја хе лен ске фи ло со фи је. У 
том кон тек сту, Со кра то ва „оп ти ми стич ка ди ја лек ти ка ,ˮ ка ко је Ни че на зи-
ва, по ме ри ла је ин те рес људ ског ин те ре со ва ња с нат при род ног и бо жан ског на 
чо ве ка и ра ци о нал но. То се од ра зи ло и на умет нич ки из раз тра гич ког жан ра. 
Су шти ну тра гич ког Ни че ис ка зу је пре ко два пе снич ка на го на: ди о ни зиј ски, 
ко ји се ве зу је за бо га Ди о ни са, и апо ло ниј ски, ко ји се ве зу је за Апо ло на. 
Са деј ство ова два на го на до но си вр ху нац тра гич кој при ро ди. Ди о ни зиј ски 
на гон у Ни че о вој те о ри ји о ро ђе њу тра ге ди је пред ста вља све оно што је 
енер гич но, пре ко мер но, ен ту зи ја стич но, не за др жи во, да на шњим во ка бу ла-
ром ре че но – ро ман ти чар ско. С дру ге стра не, апо ло ниј ско пред ста вља све 
оно што је сти ли зо ва но, све де но, ускла ђе но, устро је но, ра ци о на ли зо ва но, 
тј. кла сич на од ме ре ност. У том сми слу грч ка тра ге ди ја је за Ни чеа од раз 
апо ло ниј ске умет нич ке фил тра ци је ди о ни зиј ског на го на.10

И док је Ни че по хвал но го во рио о ди о ни зиј ској стра ни тра ге ди је, код 
Ари сто те ла је обр ну то, при ме ћу је Ани ца Са вић Ре бац. О ди о ни зиј ској стра ни 
Ари сто тел не го во ри. Он је уоп ште не уви ђа. Ста ги ра нин раз ма тра раз вој и 
фор мал ну са др жи ну тра ге ди је, док се тра гич ке су шти не до ти че тек у кра-
ћим цр та ма. Ка да раз ма тра По е ти ку, Са вић Ре бац го во ри о Ари сто те ло вој 
нео се тљи во сти за са др жин ску стра ну тра ге ди је ко ја, пре ма ње ним ре чи ма, 
„пот пу но од го ва ра ње го вом иг но ри са њу ње не лир ске ду ше, и, што је на ро-
чи то чуд но, он не пре ви ђа са мо мит ско-ре ли гиј ску са др жи ну већ и со ци-
јал но-по ли тич куˮ (савићРебаЦ1955: 202). А у до са да шњој ела бо ра ци ји 
по ка за ло се ко ли ко су со ци јал но-по ли тич ке окол но сти у Хе ла ди има ле зна-
чај ног ути ца ја на раз вој и при ро ду тра ге ди је. Ари сто тел се, ка ко се да ље 
на во ди у по ме ну тој сту ди ји, ин те ре со вао са мо за склоп рад ње, ком по зи цију 
фа булâ, за плет и рас плет, док су за Ни чеа то „бе ле ко сти ко је су пре о ста ле 
од по е зи јеˮ ‒ ка ко ци ти ра Ани ца Са вић Ре бац Ни че о ву не ис ко ри шће ну бе-
ле шку за Ро ђе ње тра ге ди је (1955: 202).

Ни че ис ти че зна чај ми то ло ги је у свом мла да лач ком спи су, те ве ли да 
иза апо ло ниј ског и ди о ни зиј ског на го на пре вас ход но сто ји мит ски еле мент, 
ко ји је умет нич ки ста ри ји од тра ге ди је. У ње го вој ви зу ри не за о би ла зно је 
са деј ство мит ског си жеа и драм ске рад ње. Тек ка да се мит удру жи с тра ге-
ди јом он сти че сво ју нај ду бљу са др жи ну и свој нај и зра зи ти ји об лик (ниче 
2001: 112). Ди о ни зиј ско и апо ло ниј ско слу же нам да раз у ме мо тра гич ки мит, 
јер се он „мо же раз у ме ти са мо као сли ко ви то пред ста вља ње ди о ни ске му-
дро сти по мо ћу апо лон ских умет нич ких сред ста ваˮ (2001: 193–194). Из о ста-
нак ди о ни зиј ског на го на из тра ге ди је за Ни чеа пред ста вља гу би так број них 
ди мен зи ја људ ског ду ха и, док се ра ци о нал ност ан тич ких фи ло со фа, на пре дак 

10 У Ни че о вој (пра)Тра ге ди ји, ка ко је он на зи ва, уло гу глав ног ју на ка игра Ди о нис, 
ко ји у по чет ку ни је био при су тан на сце ни, већ се о ње му са мо го во ри ло – пр во бит но је тра-
ге ди ја са мо хор а не дра ма; шта ви ше, сви оста ли ју на ци, ко ји су на сце ну до шли ка сни је 
(Про ме теј, Едип, итд.), је су са мо „ма ске пр во бит ног ју на ка Ди о ни саˮ (ниче2001: 108).
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и ин те лек ту а ли за ци ја ци ви ли за ци је кре ћу уз ла зним то ком, тра ге ди ја иде 
си ла зном пу та њом и на ла зи се у умет нич ком па ду. У том сми слу, ка да смо 
код Ни че о ве ар гу мен та ци је, тра ге ди ја је и по сто ја ла све док му зи ка и хор 
из ње ни су би ли прог на ни, тј. за ме ње ни ди ја ло гом – што је за по че то с Те спи-
дом, а до вр ше но са Со фо клом, Еу ри пи дом, Ес хи лом. Сто га, Фри дрих Ни че 
екс пли цит но, пре ма свом фи ло ло шком и есте тич ком су ду, ука зу је на то да 
по јам тра ге ди ја за ње га не озна ча ва оно што ми под ра зу ме ва мо да нас под 
тим тер ми ном, ко ји се у ме ђу вре ме ну знат но про ши рио. За ње га, па ра док-
сал но, тра ге ди ја је не ста ла и пре не го што је на ста ла. У скла ду с Ни че о вом 
кри ти ком за пад не ци ви ли за ци је, а ко ја се, по нај ви ше, с ре не сан сним по кре-
том и фран цу ским кла си ци змом угле да ла на ан тич ку тра ди ци ју, ‒ грч ку и 
рим ску ‒ раз вој де мо кра ти је и фи ло соф ске ми сли је уна за дио умет ност, а 
ти ме и тра ге ди ју. Ни че је до кра ја био ве ран кул ту Ди о ни са, од ко јег је, за-
пра во, све и по те кло.

4. ФРанЦускикласиЦизаМкаонаследникХеленскеМисли:ПРиМеРжана
Расина. Џорџ Стај нер (Ste i ner) у књи зи Смрт тра ге ди је (Тhе De ath of Тragedy, 
1961) за сту па те зу ка ко су у исто ри ји по сто ја ла са мо два пе ри о да ка да је 
тра ге ди ја би ла мо гу ћа: пр ви је у ста рој Грч кој, у Пе ри кло вој Ати ни, док је 
дру ги био у мо дер ној Евро пи 17. ве ка. Слав ни грч ки тра ги ча ри, као и хе-
лен ска кул ту ра уоп ште, на мет ну ли су се као узор ко ји тре ба сле ди ти. Фран-
цу ски кла си ци зам 17. ве ка те жио је то ме да ожи ви ан тич ку умет ност, чи ме 
се на ста вља тра ди ци ја за по че та у до ба европ ског ре не сан сног ху ма ни зма. 
Та ко, кла си ци сти на сце ну вра ћа ју тра гич ког ју на ка ко ји је у су ко бу с дру-
штве ним по рет ком, у бор би за сво је вред но сти, као што је то и био слу чај 
с хе лен ском тра ге ди јом где ју нак, из диг нут из мит ске све сти, сто ји на су прот 
олим пским бо го ви ма и за ко ни ма по ли са. Сред њи век, ко ји де ли ове две 
епо хе, у књи жев но сти је обе ле жен, углав ном, ре ли гиј ским мо ти ви ма ко ји 
су при ка зи ва ли сце не из Би бли је. У том пе ри о ду, на сце ну сту па му че ник, 
ка ко га ру ски есте ти чар Бор јев на зи ва (боРЈев2009: 80), а не ви ше тра гич ки 
ју нак. За то, у сред њем ве ку не по сто ји тра гич ко осе ћа ње, са мим тим ни тра-
ге ди ја као жа нр. Све вред но сти хе лен ског до ба из ме ње не су хри шћан ском 
ви зи јом ко ја је Евро пи по ну ди ла но ви по глед на свет.11 

11 Иа ко је сред њи век у нај ве ћој ме ри рас кр стио с ан тич ким на сле ђем, оно је, ипак, 
ути ца ло на раз вој сред њо ве ков не ми сли. То по ка зу је Ми лош Н. Ђу рић на при ме ру ор фи зма 
ко ји се про ву као у ста ро хри шћан ску ми сао и њи хо ве „пред ста ве о оно ме све ту и о суд бина-
ма људ ске ду ше по сле смр тиˮ (ЂуРић 1997: 40). Цр кве ни оци су Ор фе ја узи ма ли као „Хри-
сто ва прет ход ни каˮ и „до бр ог па сти ра .ˮ Јер, „ни јед но хе лен ско-фи ло со фиј ско уче ње ни је 
у то ли кој ме ри ли чи ло на хри шћан ско уче ње као ор фич ки Ίερоί λόγοι: пат ње Ди о ни са За-
гре ја, ње го ва смрт и ње го во по нов но ро ђе ње је су ана ло ги ја му ка ма Ису са Хри ста, ње го вој 
смр ти и ње го ву вас кр се њу; хим не Ди ву и Ди о ни су зву ча ле су хри шћан ски, као хри шћан ско 
уче ње, и ор фич ки спи си по зи ва ли су на мо ли тву, пост и очи шће ње, те су по сти за ли исти 
циљ као и но во за вет не па ра бо леˮ (1997: 40). 
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И док Ни че већ у со кра тов ском пе ри о ду уо ча ва де ка ден ци ју не са мо 
тра ге ди је већ умет но сти уоп ште, ен гле ски те о ре ти чар Еј дри јан Пул (Po o le) 
упе ча тљи ве про ме не у исто ри ји тра ге ди је осе ћа с по ја вом хри шћан ства 
ко је је про ме ни ло сми сао на де у веч ни жи вот, те је ти ме би ло пред о дре ђе но 
да раз бла жи „па ган ску ви зи ју тра ге ди је, ве ро ва ња у фа тал ност, у не ве сео 
за гроб ни жи вотˮ (Пул 2011: 36). У све ту у ко јем по сто ји ис ку пље ње, а не 
фа тал на кри ви ца као у хе лен ској тра ге ди ји, не мо же се го во ри ти о тра ге ди-
ја ма. Сре тен Ма рић, у дру гом де лу есе ја О тра ге ди ји, ба ви се упра во пој мом 
тра гич ног и тра ге ди је. Он сма тра да се хе лен ски по јам тра гич ке кри ви це, 
тј. ha mar tia (ἁμαρτία), што је ста ро грч ки ори ги нал ко ји је он за др жао у свом 
тек сту, на кон ути ца ја хри шћан ства ви ше ни је схва тао на исти на чин као у 
хе лен ском пе ри о ду. У том сми слу, он ка же да се „хри шћа нин сма тра a pri o ri 
гре шним ,ˮ a да „грч ки чо век тог осе ћа ња не маˮ и до да је да је у тра ге ди ји 
ју нак увек „етич ки ан га жо ванˮ – „у мо рал ном, дру штве ном, вер ском су ко бу; 
реч је о сло му или спа су, о би ти или не би ти, увек у вр ло кон крет ној си ту-
а ци јиˮ (МаРић2008: 54–55). Ка да хри шћан ска сли ка све та бу де за ме ни ла 
па ган ску, а хе лен ско пе снич ко осе ћа ње, бли ско је ди но још кла си ци стич ком 
17. ве ку, бу де за ме ње но ро ман ти чар ским, то ће озна чи ти и крај мо дер не европ-
ске тра ге ди је, ко ја се угле да ла на хе лен ску. 

Фран цу ска кла си ци стич ка тра ге ди ја сво је осно ве је до би ла у до ба хума-
ни зма и ре не сан се ка да је про гла сом пе сни ка Пле ја де – Од бра на и сла вље ње 
фран цу ског је зи ка (Défen se et il lu stra tion de la lan gue française, 1549) – спрове-
де на књи жев на ре фор ма. Ре форм ски за хват ко ји је за го ва рао по ме нути про глас 
Жо а ше на ди Бе леа (du Bel lay), јед ног од чла но ва Пле ја де, под ра зу ме вао је 
пре кид са сред њо ве ков ном умет нич ком тра ди ци јом где су се при ка зи ва ле 
би блиј ске по уч не при че и хри шћан ска чу да, што би био сво је вр сни пан дан 
ан тич ким ди о ни зиј ским све ча но сти ма, бу ду ћи да је сред њо ве ков но цр кве но 
по зо ри ште сво је пред ста ве из во ди ло на тр го ви ма и ва ша ри ма о вер ским пра-
зни ци ма, по ред цр ка ва и ма на сти ра. Суд ским де кре том 1548. го ди не по зо ри шна 
прак са се пре се ли ла с отво ре ног у за тво ре ни про стор, тј. у ко ле же, и од на-
род не пра знич не за ба ве се пре о бра зи ла у пра ви драм ски умет нич ки до га ђај.12 
Као што је за раз вој хе лен ске тра ге ди је био зна ча јан тре ну так ка да је Те спид 
из дво јио јед ног глум ца, чи ме се тра ге ди ја сцен ски из дво ји ла из хор ских свет-
ко ви на, та ко је за фран цу ску кла си ци стич ку тра ге ди ју би тан тре ну так ка да 
су се драм ска из во ђе ња пре се ли ла у ко ле же у ко ји ма је „ути цај ху ма ни стич-
ког обра зо ва ња пот ко пао ау то ри тет сред њо ве ков не тра ди ци јеˮ – за кљу чу је 
со вјет ски те о ре ти чар Кор са ков (1951: 284). У фран цу ском кла си ци зму као 
при мер тра ге ди је, ко ја се ства ра ла пре ма ан тич ком узо ру, с из вор ним ми то-
ло шким си же ом, из два ја ју се тра ге ди је Жа на Ра си на (Jean Ra ci ne, 1639–1699).13

12 Со вјет ски те о ре ти чар Рим ски-Кор са ков као пр ви „при мер фран цу ске тра ге ди је у 
кла сич ном сти луˮ узи ма Жо де ло ву (Jo del le) За ро бље ну Кле о па тру (Cléopa tre cap ti ve, 1552), 
чи ји је ау тор је дан од сед мо ри це пе сни ка чла но ва Пле ја де (коРсаков1951: 285). 

13 Дру гу стру ју у књи жев но-умет нич ком ства ра њу фран цу ско га 17. ве ка, ти ме и тра-
ге ди ји, пред ста вља Пјер Кор неј (Cor ne il le). Он се по себ но ис та као у тра ге ди ја ма ко је се 
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Ра син је на пи сао два на ест по зо ри шних ко ма да, од ко јих је јед на ко ме-
ди ја (Pla i de urs), док су оста ле тра ге ди је са си же ом из хе лен ске исто ри је и 
ми то ло ги је (Phèdre, An dro ma que, Ip higéni e, Ale xan dre le Grand, La Thébaïde), 
за тим из рим ске исто ри је (Bri tan ni cus, Béréni ce), те с ис точ њач ком те ма ти-
ком (Ba ja zet, Mit hri da te), али и с мо ти ви ма из Би бли је (Est her, At ha lie). Зна чај 
Ра си но вих тра ге ди ја огле да се и на фор мал ном и на дру штве но-кул ту ро ло-
шком пла ну, па та ко Мо куљ ски (Мо кульск ий) ве ли ка ко је Ра син у сво јим 
тра ге ди ја ма „умео да уне се ве ли ку идеј но-по ли тич ку са др жи нуˮ (Мокуљ-
ски1951: 517). Он је као уче ник у јан се ни стич ком ма на сти ру Пор-Ро а ја лу 
из у ча вао грч ки је зик, ан тич ке тра ги ча ре, хе лен ску кул ту ру, те је у скла ду 
с обра зо ва њем ко је је при мио и мо гао да успе шно на ста ви хе лен ску тра ди-
ци ју и у ко ма ди ма 17. ве ка, уз, на рав но, по треб не из ме не ко је је тра гич ки 
жа нр не ми нов но мо рао да пре тр пи од ан тич ког пе ри о да до фран цу ског 
кла си ци зма.14 Фран цу ски кла си чар је ес хи лов ске и еу ри пи дов ске те ме, као 
и оне из хе лен ске и рим ске исто ри је, ис пу нио кар те зи јан ским ду хом 17. сто-
ле ћа. Су штин ске и умет нич ке исто вет но сти ко је мо же мо на ћи код хе лен ских 
пе сни ка и Ра си на огле да ју се у мит ским мо ти ви ма ко ји су се об ра ђи ва ли. 
Мит ска те ма ти ка, ве ли Мо куљ ски, при вла чи ла га је не са мо по е тич ком 
ду би ном не го и ду бо ком чо веч но шћу и исти ни то шћу ко ја је би ла у су прот-
но сти с не мо ра лом фран цу ског двор ског дру штва (1951: 520). 

И док се у ан тич ком све ту бо го ви ак тив но при кљу чу ју драм ској рад њи, 
та ко што и са ми по ста ју лич но сти на сце ни, код Ра си на, с дру ге стра не, 
бо го ви су прет ход но уре ди ли свет и, на кон то га, из ван сце не по сма тра ју 
тра гич ка де ша ва ња и ју на ке. Због то га Ли сјен Голд ман (Gold mann) го во ри 

ин спи ри шу рим ском исто ри јом (Ho ra ce, Cin na, Polyeuc te, да по ме не мо са мо не ке), иа ко је 
об ра дио и ста ро грч ке ми то ве (Médée, Œdipe). Пре Кор не ја и Ра си на, сва ка ко се из два ја Шек-
спир (Sha ke spe a re) у Ен гле ској, чи ји је до при нос тра гич ком жан ру не мер љив. Он се, мо жда, 
не ре фе ри ше на из вор ни ста ро грч ки мит, али је до бро по зна вао грч ку и рим ску исто ри ју, 
чи је лич но сти је пре то чио у тра гич ке ју на ке, те је, на из ве стан на чин, ство рио по ли тич ке 
ми то ве мо дер ног до ба. Ис тра жи вач Ен др ју Бре дли (Bra dley) при ме тио је у мо но гра фи ји 
Шек спи ров ска тра ге ди ја (Sha ke spe a rean Tra gedy, 1904) ка ко „тра ге ди ја не би би ла тра ге ди ја 
да ни је бол на ми сте ри јаˮ (Bradley 1964: 28), што се, сва ка ко, про на ла зи код ен гле ског ауто-
ра. У том сми слу, Ра си нов прет ход ник с Остр ва, та ко ђе, мо же да по слу жи у не ком дру гом 
ис тра жи ва њу као при мер ус пе ле тра ге ди је у мо дер ној пе снич кој про дук ци ји за пад но е вроп ске 
књи жев но сти, пре све га ели за бе тан ског раз до бља. О пе снич ким слич но сти ма и раз ли ка ма 
из ме ђу дво ји це ве ли ка на европ ске књи жев но сти већ је би ло ре чи у мо ме ра ду Ком па ра тив
на ана ли за Ра си но ве Фе дре и Шек спи ро вог Оте ла (Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру IX/2, 
Но ви Сад, 2020). Сто га, ра ди је дин ства у ела бо ра ци ји, тра гич ко у де ли ма Пје ра Кор не ја и 
Ви ље ма Шек спи ра не ула зи у ши ре раз ма тра ње у овом ис тра жи ва њу, већ се огра ни ча ва на 
Ра си на, ко ји као ста ро грч ки ђак ди рект но пра ти хе лен ски ми то ло шки ток. Осим то га, та кве 
ана ли зе би зах те ва ле за се бан рад или, шта ви ше, и мо но граф ску ком па ра тив ну сту ди ју.

14 Ка да го во ри о од ли ка ма Ра си но вог пе снич ког је зи ка, Мо куљ ски из два ја да се он 
од ли ку је „ве ли ком ми са о но шћу, те жњом ка мак си мал ној кон крет но сти из ра жа ва ња, потпу-
ним од су ством ап страк не ре то ри ке ,ˮ а да су га све му то ме на у чи ли „оми ље ни му ан тич ки 
пе сни циˮ (Мокуљски 1951: 541).
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о „скри ве ном бо гуˮ (De us Ab scon di tus) код Ра си на у кон тек сту тра гич ког 
по и ма ња чо ве ко ве суд би не ко је има ју јан се ни сти као ви со ко мо рал на и пе-
си ми стич ка, ти ме и опо зи ци о на, стру ја уну тар ка то ли чан ства. Ра си нов ски 
бо жан ски свет је ху ма ни зо ван. Ан ти ка се мо дер ни зо ва ла, али се дух ста-
ри не за др жао; упра во из тог раз ло га Кри сти јан Дел мас (Del mas) у сту ди ји 
Тра ге ди ја кла сич ног до ба (La tragédie de l’â ge clas si que 1553–1770, 1994) за-
па жа да су ра си нов ске пе ри пе ти је у тра ге ди ја ма уме шан спој ан тич ке же
сти не и мо дер не не жно сти 17. ве ка (delmas 1994: 158). Пре ма ми шље њу 
Еј дри ја на Пу ла, иа ко по сто је раз ли ке из ме ђу Ес хи ла, Шек спи ра и Ра си на 
чи ње ни ца је да је њи хов свет на дах нут бо жан ством (Пул2011: 28). Уме ће 
фран цу ског тра ги ча ра огле да се, ка ко то по сма тра Пул, у то ме што је Ра син 
ус пео да за др жи бо жан ски свет у тра ге ди ја ма, али и да, у исто вре ме, оста ви 
про сто ра за обич ног чо ве ка. Ме ђу тим, то не зна чи да се мо дер на тра ге ди ја 
Шек спи ро вог и Ра си но вог до ба ба ви ла сва ко дне ви цом, на про тив, она се увек 
ба ви ла из у зет ним по је дин ци ма, „у чи јим се суд би на ма мо гу иш чи та ти крај-
ње мо гућ но сти ег зи стен ци јеˮ (2011: 28). Ра син ни је имао на след ни ка, бар 
по пе снич ком до ме ту, те је тра ге ди ја не ста ла на кон кла си ци стич ке епо хе, 
и пре тво ри ла се у ме ло дра му, упра во с по ја вом ро ман ти зма, а као по след њу 
европ ску тра ге ди ју Стај нер узи ма Ра си но ву Ата ли ју (1691), док Пул до да је 
да је у Ен гле ској то Мил то нов Сам сон бо рац (1679), обе, ка ко се по го ди ло, 
с те мом из Ста рог за ве та (2011: 27). 

О Стај не ро вој те зи да је Ра си но ва Ата ли ја по след ња европ ска тра ге-
ди ја у из вор ном сми слу те ре чи, пре ма оно ме што је до сад ре че но, мо гу ће 
је, с пра вом, до дат но по ле ми са ти. То се мо же са гле да ти на са мим при ме ри ма 
из Ата ли је, мо ти ви ма ко ји се та мо об ра ђу ју и драм ском рас пле ту ко ји је на 
кра ју ко ма да из ве ден.

У хро но ло шки по след њем Ра си но вом ко ма ду при ка зан је спор из ме ђу 
Ата ли је, ко ја се од ре кла пра ве ве ре јер је у Је ру са ли му из гра ди ла храм по-
све ћен Ва лу, и све ште ни ка и ле ви та, ко ји су за сту па ли пра ву ве ру, тј. пра ти-
ла ца Да ви до ве ло зе кра ље ва ко ји су сто ло ва ли у Је ру са ли му. У пред го во ру 
за Ата ли ју сâм Ра син ка же да је те ма ње го вог ко ма да „пре по зна ва ње Јо а са и 
ње го во сту па ње на пре стоˮ (Расин 2004: 470; racine 2014: 693). У пред го во ру, 
та ко ђе, са зна је мо да упра во Ата ли ја сто ји иза по ко ља на след ни ка Да ви до ве 
кра љев ске ло зе, тј. су прот ног вер ског та бо ра од оног ко јем она при па да, а да 
је је ди ни пре жи ве ли принц Јо ас – ко га су за шти ти ли пр во све ште ник Јо ад 
и ње го ва же на Јо за фа та. Де чак, у том сми слу, по ста је по след ња пре пре ка 
јер је мо гао да сту пи на кра љев ски пре сто, бу ду ћи да је је ди ни пре о ста ли 
пра ви на след ник из по би је не кра љев ске ло зе, и та ко угро зи Ата ли ји ну до-
ми нант ну по зи ци ју. У том кон тек сту, су срет де ча ка с Ата ли јом је кљу чан. 
То је пре по зна ва ње о ко јем го во ри Ра син у пред го во ру. Ка да га на слов на 
ју на ки ња пре по зна и схва ти да по сто ји пре жи ве ли на след ник, она уви ђа да 
је мо гу ће об но ви ти Да ви до ву ло зу те, след стве но то ме, же ли да га уби је. То 
је ис пра ван тра гич ки мо тив, пе снич ки уме шно за ми шље ни си же, ме ђу тим, 
рас плет ко ма да прин цу Јо а су, ко ме жи вот ви си о кон цу, ну ди спа се ње а не 
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тра гич ни крај: Бог ће спа си ти мла дог прин ца као по кло ни ка пра ве ве ре, а 
на стра да ће Ата ли ја, без бо жни ца, ко ја је смр ћу ка жње на јер се при кло ни ла 
дру гој ве ри, чи ме овај Ра си нов ко мад од сту па од чи стог тра гич ког то на који 
је он при ме њи вао у ко ма ди ма с хе лен ском и рим ском те ма ти ком. Ду бин ска 
ана ли за тра гич не ви зи је у Ра си но вом по зо ри шту ко ју је спро вео Ли сјен Голд-
ман по твр ђу је та кав за кљу чак. 

Он у сту ди ји Скри ве ни бог, сту ди ја тра гич не ви зи је у Па ска ло вим Ми-
сли ма и Ра си но вом по зо ри шту (Le Di eu Caché, étu de sur la vi sion tra gi que 
dans les Pensées de Pa scal et dans le théâtre de Ra ci ne, 1959), Је сти ру и Ата ли ју 
уоп ште не убра ја у тра ге ди је, већ у „све ште не дра меˮ (« dra mes sa crés ») 
(голдМан 1980: 546; Goldmann 1959: 440). То је, на осно ву прет ход но об ја-
шње не рад ње ко ма да, са свим од го ва ра ју ћа по е тич ка ка те го ри за ци ја. Бу ду ћи 
да су са став ни еле мен ти ра си нов ске тра ге ди је, пре ма Голд ма ну, скри ве ни Бог 
(De us Аbsconditus), ко ји је од сту тан са сце не, Свет (Mon de) и Чо век (Hom me), 
тра гич на ви зи ја се оства ру је упра во кроз ова три еле мен та. То га у по след ња 
два Ра си но ва оства ре ња не ма. У Ата ли ји јан се ни стич ки Бог ни је од су тан, 
шта ви ше, ка ко ве ли Голд ман, два хро но ло шки по след ња ко ма да фран цу ског 
тра ги ча ра „из ра жа ва ју ви зи ју ко ја се су прот ста вља тра гич ном јан се ни зму, 
јер уме сто скри ве ног и не мог Бо га из тра ге ди је пре до ча ва ју уни вер зум у 
ко јем је Бог по бе до но сан и при су тан у све туˮ (1980: 546).15 Да је то би ла 
пра ва тра ге ди ја, у из вор ном од ре ђе њу то га пој ма, мла ди Јо ас би на стра дао. 
Тра гич ки ју нак је у су ко бу с бо го ви ма тра ге ди је. Јо ас, као пра во вер ник, 
очи глед но, ни је. У том сми слу, по след ња пра ва Ра си но ва тра ге ди ја би ла би 
Фе дра, из 1677. го ди не, на пи са на пре не го што је пе сник оти шао на двор као 
кра љев исто ри чар. Тра гич но у Фе дри ни је са мо то што на слов на ју на ки ња 
стра да, већ и што Хи по лит не вин од ла зи у смрт због ње ног хи бри са, упра-
во ње га за хва та Фе дри на кри ви ца, а бо го ви га не спа са ва ју, за раз ли ку од 
Јо а са. То што при па да пра вој ве ри, пре жи ве лом прин цу ну ди спа се ње. Тра-
гич ни хи брис, стра да ње не ви них и кр во про ли ће из Фе дре се не огле да у 
Ата ли ји, ко ју је на пи сао на кон ду ге пе снич ке ти ши не. Тек су два на ест го ди-
на ка сни је у од но су на Фе дру усле ди ле „све ште не дра меˮ Је сти ра и Ата ли ја, 
ко ји ма се Ра син вра тио на сце ну по сле из ну ђе не ства ра лач ке па у зе. Оне 
оди шу би блиј ским мо ти ви ма и не но се хе лен ску тра ги ку.16 Ра син се вра тио 
и на пи сао ко ма де о „Бо гу по бед ни ку ко ји у све ту ли ку је над си ла ма злаˮ 
(1980: 547; 1959: 441), чи ме је ње го во по зо ри ште на кон Фе дре од сту пи ло од 

15 „Ils ex pri ment même une vi sion op posée au janséni sme tra gi que pu si qu’à la pla ce du Di eu 
caché et mu et de la tragédie, ils présen tent un uni vers dans le qu el Di eu est vic to ri e ux et présent 
dans le mon de“ (Goldmann1959: 440).

16 Сент-Бев (Sa in te-Be u ve) у Књи жев ним пор тре ти ма (Por tra its littéra i res) сма тра да 
се Ра син упра во у хе бреј ским са др жа ји ма мно го бо ље сна шао не го у грч ким и рим ским, и да 
је Ата ли ја у це ли ни им по зант но де ло. Ме ђу тим, она ипак ни је ни „та ко пот пу но ни та ко не-
над ма шно ка ко су не ки ве ро ва ли ,ˮ јер Ра син, пре ма ње го вом су ду, у њој ни је про дро у са му 
су шти ну хе бреј ске ори јен тал не по е зи је, већ је ди но у су шти ну ре ли ги је (сенТ-бев 1960: 47).



50

ан тич ке тра ги ке и за вр ши ло „у зна ку оп ти ми зма, по ве ре ња и на де ,ˮ а то је, 
пре све га, ка ко за кљу чу је Голд ман, „на да у Бо га и веч ност, ко ја не до пу шта 
мо гућ ност би ло ка квог ком про ми са на пла ну зе маљ ског ре а ли змаˮ (1980: 
552; 1959: 446).17

На кон Ра си на, у Фран цу ској, сле ди пе ри од ка да је тра ге ди ја све ви ше 
гу би ла на зна ча ју. Уз ви ше ни род, ре зер ви сан за ари сто крат ску пу бли ку, на 
пре ла зу ка про све ти тељ ству сме ни ће ко ме ди ја ко ја до би ја про стор у књи-
жев но-умет нич ком жи во ту. Про све ти тељ ско по зо ри ште у пр вој по ло ви ни 
ве ка, иа ко по шту ју ћи на че ла кла си ци зма, углав ном je лу та ло и без у спе шно 
те жи ло да об но ви тра ге ди ју, а у дру гој по ло ви ни по ја ви ле су се и но ве по-
е тич ке те жње. Ми то ло ги ја је та да сма тра на за пра зно вер је, те су се ау то ри 
18. ве ка окре ну ли дру гим из во ри ма, не по сред ној ствар но сти, оно ме што је 
би ло при ме ре ни је њи хо вом вре ме ну, ка ко су сма тра ли. 

У пр вој по ло ви ни ве ка, из два ја ју се две стру је, иа ко ме ђу њи ма не ма 
зна чај ни је раз ли ке, ко је пред ста вља ју Фи лип Не ри ко Де туш (Néri ca ult-
De sto uc hes) и Ни вел де ла Шо се (de la Cha ussée) с те о ри јом по уч не и плач не 
ко ме ди је (comédie mo ra le et lar moyantе). Дру га по ло ви на 18. ве ка би ће у 
зна ку Де ни ја Ди дроа (Di de rot) ко ји је раз ви јао те о ри ју гра ђан ске дра ме (dra me 
bo ur ge o is) у про зи. Пре ма про це ни Фе лик са Ге фа, из ме ђу кла си ци зма 17. и 
ро ман ти зма 19. ве ка, за ве ли ки по е тич ки на пор у до ме ну драм ске умет но сти 
за слу жан је упра во Ди дро (Gaiffe 1910: 10). Ње го ви спи си Раз го во ри о Ван
брач ном си ну (En tre ti ens sur Le Fils na tu rel, 1757), О драм ској по е зи ји (De la 
poésie dra ma ti que, 1758) и Па ра докс о глум цу (Pa ra do xe sur le comédien, 1820) 
пред ста вља ју те мељ но раз ма тра ње драм ске умет но сти мо дер ног до ба. У 
пр ва два по ме ну та спи са фран цу ски про све ти тељ за го ва ра гра ђан ско по зо-
ри ште 18. ве ка, ко је ће би ти дру га чи је од кла си ци стич ког и при ме ре ни је 
ду ху про све ти тељ ске епо хе и на лик оном ан тич ком, за ми шље но та ко да 
слу жи као шко ла мо ра ла, док се у тре ћем спи су по ле ми ше о те о ри ји глу ме. 

Иа ко је имао ја ку и убе дљи ву по е тич ку те о ри ју о гра ђан ској дра ми у 
про зи, Ди дро о ва прак са је за ка за ла. На пи сао је све га три не у спе шна ко ма да 
као прак тич ну илу стра ци ју за ње го ву те о ри ју: Ван брач ни син (Le Fils na tu rel, 
1757), Отац по ро ди це (Le Père de fa mil le, 1758) и Је ли до бар? Је ли зао? (Estil 

17 Рој Најт (Night), пак, Је сти ру и Ата ли ју по сма тра као „све те тра ге ди је“ (« tragédi es 
sa crées  »). Он у сту ди ји Ра син и Грч ка (Ra ci ne et la Grè ce, 1974) про це њу је да је Ра си ну тек 
Ста ри за вет „от крио ан ти ку“ ко ја је у исто вре ме чудеснa и исто риј ска, по ет ска и ствар на 
(niGht1974: 392). При ча о Јо а су ‒ ка зу је нам Најт ‒ до ти че Ра си на лич но, као што би при ча 
о Еу ме ни да ма до та кла сва ког Еу ри пи до вог или Ес хи ло вог су гра ђа ни на; јер, пре ма ње го вом 
су ду, Јо а сов Бог је и Ра си нов, као што је Јо нов, или Оре стов, је дан од про тек то ра Ати не (1974: 
392). Ме ђу тим, по сто ји и из ве сна про тив реч ност у Нај то вим на во ди ма, јер, по ред ова квог 
за па жа ња, он ве ли и то да је Ата ли ја оства ре ње „хри шћан ске по е зи је“, про тив Бо а лоа и 
Ста рих (1974: 392). Сто га, иа ко се мо же при зна ти да Ата ли ја фор мал но са др жи еле мен те 
фран цу ске кла си ци стич ке тра ге ди је (пет чи но ва, је дин ство рад ње, вре ме на и ме ста, 
римовaни алек сан дри нац), она то по сво јој су шти ни, ипак, не мо же до кра ја би ти, јер одсту-
па од пра вог тра гич ког то на ко ји се на кра ју пре тва ра у хри шћан ско спа си тељ ско.
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bon ? Estil méchant ?, 1834).18 Ако има мо у ви ду са мо три до вр ше не Ди дро-
о ве гра ђан ске дра ме, он да се с пра вом мо же кон ста то ва ти да „он пред ста вља 
мост ка ме ло дра ми у 19. ве ку у ко јој је плач љи ва ко ме ди ја из ми ну лог ве ка 
и на шла сво је по зо ри шно ис хо ди штеˮ (вучељ,Јањић 2019: 55). Упра во ће 
ме ло дра ма би ти на сна зи у сле де ћој епо хи, ка да ће ро ман ти зам 19. ве ка у 
пот пу но сти од сту пи ти од на че ла по е ти ке кла си ци зма, а фран цу ска кла си-
ци стич ка тра ге ди ја не ста је као жа нр, баш као што је то, уо ста лом, био слу чај 
и с хе лен ском на пре ла ску у сред њи век.

5. РоМанТичаРскомелодраматично:неусПелазаМеназакласиЦисТичко
ТРагично. Ро ман ти чар ски по крет пот пу но је пре о кре нуо тра ге ди ју и осе ћа ње 
тра гич ног бо ре ћи се с по е ти ком кла си ци зма. Та ко је ро ман ти чар ска драм-
ска ре фор ма пре су ди ла тра гич ком жан ру, а хри шћан ски еле мент спа со но сног 
и ис ку пи тељ ског из гнао је хе лен ско тра гич ко. У па ра ле ла ма ан ти ка/кла си-
ци зам и хри шћан ство/ро ман ти зам, Џорџ Стај нер ви ди упо ри ште за те зу пре-
ма ко јој је тра ге ди ја као драм ски об лик обе леж је За па да и ње го ве кул ту ре 
и да „до тре нут ка рас па да овог књи жев ног жан ра тра гич ки об ли ци је су 
хе лен скиˮ (сТаЈнеР 1979: 13). Ра син је са мо је дан при мер, и то вр ло успе шан 
(а за ко јим се по се гло у овом ис тра жи ва њу, не чи ји ин ди ви ду ал ни или инту-
и тив ни фи ло ло шки осе ћај мо же гра ди ти ела бо ра ци ју око не ке дру ге лич но-
сти уко ли ко се за та ко не што пр о на ђу од го ва ра ју ћи ар гу мен ти), ка ко је у 
по е ти ци мо дер не Евро пе 17. ве ка би ло ме ста и за хе лен ски свет, ње го ве 
ју на ке и мо ти ве. Мо куљ ски, у том сми слу, ве ли ка ко је упра во ан тич ка умет-
ност би ла тá ко ја је обо га ти ла Ра си но ву по е зи ју „оним ком плек сом ху ма ни-
стич ких иде ја и ли ко ва ко ји чи ни нај дра го це ни ји, нај не о спор ни ји и нај трај-
ни ји део ње го вог пе снич ког на сле ђаˮ (Мокуљски 1951: 541). Упра во је то 

18 Наш ис так ну ти ди дро лог Нер мин Ву чељ ве ли да „у Ди дро о вој ко ме ди ји без ко мич-
ног, осе ћа ња су ла жна, по ступ ци кон вен ци о нал ни, а го вор из ве шта чен. Оно што је ви дљи во 
и ја сно, до дат но је не по треб но вер ба ли зо ва ноˮ (вучељ 2015: 216); он сма тра да се „без устру-
ча ва ња мо же ре ћи да Ди дро о во по зо ри ште па ти од мо ра ли са ња, да је ли ше но не са мо уз ви
ше ног, не го и естет ског, а дир љи во у дра ма ма овог про све ти те ља ни је ни шта дру го до сла ду-
ња ва осе ћај ност и ли це мер на кре постˮ (вучељ 2013: 115). И док су ње го ви до вр ше ни ко ма ди 
естет ски про ма шај, два не до вр ше на ко ма да су да ле ко убе дљи ви ја ‒ Со кра то ва смрт (La 
Mort de Soc ra te) и Те рен ци ја (Te ren tia). Они су, на жа лост, оста ли на ни воу ски це, пла на и 
нео ства ре не за ми сли. Со кра то ва смрт је за ми шље на као јед но чин ка у пет сце на о по ли тич-
ком про це су про тив Со кра та, чи ме би Ди дро алу ди рао на по ли тич ке при ли ке епо хе у ко јој 
је жи вео, док је Те рен ци ја раз ра ђе ни ја и бро ји пе де се так стра на и, на осно ву три че твр ти не 
на ма до ступ ног тек ста, „из не на ђу је што Ди дро ни је до вр шио тра ге ди ју ко ју је већ са ста вио 
ве ћим де лом и дао јој ја ку драм ску струк ту руˮ (вучељ–Јањић 2019: 57). У Те рен ци ји се огле-
да ве ли ча ње рим ске гра ђан ске вр ли не, др жав нич ке од го вор но сти и отаџ бин ске ода но сти, 
што овај ко мад чи ни „бли ским кор не јев ској хе рој ској тра ги ко ме ди ји ;ˮ упра во се у Те рен ци ји 
крио естет ски и по ет ски по тен ци јал ко ји Ди дро ни је ус пео да по ка же у три ма по ме ну тим 
на пи са ним ко ма ди ма. Да је за вр ше на, Те рен ци ји не до ста је са мо ри мо ва ни алек сан дри нац да 
би се мо гла на зва ти пра вом фран цу ском кла си ци стич ком тра ге ди јом (2019: 57), ка ко се про-
це њу је у ра ду Ди дро о ва не на пи са на де ла (2019).
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дра го це на стра на ста ро грч ког ми та. И док је слу жио ан ти ци, јед ним де лом, 
као исто ри ја и ствар ност, а ка сни је по стао ме та фо ра и пе снич ки сим бол, и 
у 17. ве ку је мо гао би ти умет нич ки упо тре бљен. Глав на ње го ва функ ци ја у 
тра ге ди ји, за кљу чу је Бру но Снел, је сте би ла то што је он ис ко ри шћен да би 
се опле ме ни ла тре нут на ствар ност, да би се из нео на ви де ло ду бо ки сми сао 
ко ји она са др жи (снел 2014: 123).

И као што су со ци јал не и по ли тич ке при ли ке и уну тра шњи жи вот хе-
лен ског чо ве ка ути ца ли на раз вој тра ге ди је од Те спи да до Ес хи ла, та ко су 
и дру штве но-по ли тич ке при ли ке у 19. ве ку и дру штве ни жи вот европ ског 
џен тлме на до ве ли до смр ти кла си ци стич ке тра ге ди је, ко ја ће оста ти без 
бу дућ но сти. На и ме, 19. век про ме нио је, пре све га, са му уло гу по зо ри шта 
у јав ном жи во ту гра ђан ства. Тра гич ну ви зи ју кла си ци стич ког по зо ри шта, 
ко ја на сце ни при ка зу је ју на ка у су ко бу с дру штве ним по рет ком, за ме ни ће 
ро ман ти чар ска ви зи ја хри шћан ског ис ку пље ња. У том кон тек сту, Стај нер 
за па жа ка ко је у 19. ве ку по зо ри ште по ста ло ме сто пу ке за ба ве и ра зо но де, 
те да гле да лац ви ше не при су ству је вер ском об ре ду или пред ста ви ко ја 
исти че гра ђан ске ду жно сти као што је то не ка да био слу чај у Хе ла ди (сТаЈ-
неР1979: 85). У епо хи ка да је по зо ри ште по ста ло ме сто за ба ве до шло је до 
хи пер про дук ци је мо но дра ма „по ме ри уку са или тех нич кој мо гућ но сти 
по је ди них глу ма ца, чи ме је пу бли ка од ла зи ла да гле да глум це а не ко ма деˮ 
(1979: 83). Ро ман ти зам је, пре ма то ме, био до ба глу ма ца а не ко ма да. Ка да 
је дру штве но-по ли тич ки ни во по зо ри шта по чео да опа да у 19. ве ку, по зо-
ри ште је ти ме из гу би ло зна чај ну уло гу ко ју је не кад има ло у до ба атин ске 
тра ге ди је ка да су по зо ри шне из вед бе пред ста вља ле про све ти тељ ску ин сти-
ту ци ју.

По ред но вих по ли тич ко-гра ђан ских од но са ко ји су из ме ни ли уло гу 
дра ме и дру штве ни зна чај по зо ри шта, ро ман ти чар ска дра ма је до не ла и 
дру га чи ју есте тич ку ви зи ју у од но су на кла сич ну хе лен ску. За Стај не ра 
по сто ји и тер ми но ло шки про блем: сâм тер мин ро ман ти чар ска тра ге ди ја је 
не мо гућ. Он нам об ја шња ва да се од Ста рог мор на ра до Ге те о вог (Go et he) 
Фа у ста (Fa ust, 1808/1832) ства ра је ди но оно што се мо же по е тич ки од ре ди-
ти као ме ло дра ма, а ни ка ко дра ма или тра ге ди ја. Та кав за кљу чак Стај нер 
пот кре пљу је ти ме што за па жа да у тим де ли ма, на при мер, зло чин не во ди 
ка зни, не го ис ку пље њу (1979: 92), а чим по сто ји ис ку пље ње а не фа тал ни 
крај, он да су тра ге ди ја и тра гич ки усуд ју на ка не мо гу ћи. Сто га, оста је да 
ро ман ти чар ско ви ђе ње жи во та мо ра би ти је ди но не тра гич ко, док је још 
са мо кла си ци стич ко би ло бли ско оно ме из ан ти ке, где тра гич ки ју нак стра-
да и не мо же из бе ћи од го вор ност, при че му ни ка кво ис ку пље ње не по сто ји 
(1979: 92–93). Пре ма то ме, драм ска оства ре ња 19. ве ка су „го то во тра гич на ,ˮ 
а „го то во тра гич ка дра маˮ са мо је дру ги из раз, тј. по е тич ки еу фе ми зам за 
ме ло дра му (1979: 96), по ен ти ра Стај нер. У том сми слу, и пре ма Еј дри ја ну 
Пу лу, по јам тра ге ди ја до вољ но је са др жа јан да се опи шу пе снич ка оства-
ре ња од Ес хи ла до Шек спи ра, од Еу ри пи да до Ра си на, али не и да ље (Пул 
2011: 28).
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6. закључак. Пра ва тра ге ди ја на ста је из пе сни ко вог уме ћа ко јим он, 
слу же ћи се мит ском сим бо ли ком, опи су је људ ску суд би ну кроз ју на ков 
су коб са за ко ни ма, бо жан ским или де мо крат ским. Или, ка ко се по ет ски 
из ра зио Ју риј Бор јев, тра ге ди ја је „ту жна пе сма о не на док на ди вом гу бит ку 
и ра до сна хим на чо ве ко вој бе смрт но стиˮ (боРЈев2009: 76). У овом те о риј ском 
раз ма тра њу при ро де тра гич ког жан ра, а на осно ву свих прет ход но из не тих 
те за и ана ли зи ра них ста во ва, уо ча ва се зна чај на раз ли ка у по ет ском и естет-
ском сми слу из ме ђу кла сич не тра ге ди је и све га оно га што ће до ћи на кон ње, 
као и у тер ми но ло шком од ре ђе њу ро ман ти чар ска тра ге ди ја, ко ји је Стај нер 
оце нио по гре шним, бу ду ћи да се пој мо ви ро ман ти чар ско и тра гич ко уза-
јам но ис кљу чу ју. До вољ на је Хе ге ло ва по де ла драм ске по е зи ја на тра ге ди ју 
и ко ме ди ју ‒ при че му не мач ки фи ло соф, та ко ђе, го во ри и о „та ко зва ној 
дра миˮ ко ја је про из вод мо дер ног до ба (Хегел1975: 599), а епо ха мо дер но сти 
за ње га је сте упра во ро ман ти зам ‒ да се по кре не да ља те о риј ска по ле ми ка 
ко ја би, ве ро ват но, пре ва зи шла окви ре ово га ра да.

Сто га, на осно ву ода бра них и на ве де них при ме ра, мо же се ре зи ми ра ти 
сле де ће: пе ри од ка да су ства ра не тра ге ди је је сте пе ри од у ко јем из о ста ју 
ве ли ке те о ри је о тра гич ком жан ру, бар та ко све до че спи си ко ји су оп ста ли 
до да на шњих да на (при мер Ари сто те ла). Са свим је дру га чи је с епо ха ма у 
ко ји ма се уве ли ко пи са ло о тра ге ди ја ма и дра ма ма, у 18. и 19. ве ку, па и да нас. 
С ве ли ком же љом да се драм ска де ла де фи ни шу умет нич ка про дук ци ја је 
за ка за ла. Ди др о ов при мер смо већ по ме ну ли, али још је дан се мо же про на-
ћи и у пе ри о ду фран цу ског ро ман ти зма, ка да је Вик тор Иго (Hu go) спи сом 
Пред го вор Кром ве лу (La Préfa ce de Crom well, 1827), ко ји се сма тра ма ни фе-
стом ро ман ти зма и ро ман ти чар ске дра ме у Фран цу ској, у те о ри ји во дио, 
на из глед успе шно, бит ку про тив есте ти ке кла си ци зма, док је ње го ва драм-
ска прак са за ка за ла. Ње гов Кром вел (Crom well, 1827) ни ка да ни је из ве ден 
на сце ни, док се Eрнани (Her na ni, 1830), ко ји је без пра ве естет ске вред но сти, 
са мо сим бо лич но узи ма као при мер ро ман ти чар ске дра ме у сту ди ја ма из 
исто ри је књи жев но сти. Исто та ко, умет нич ка хи пер про дук ци ја 20. ве ка (у 
ко ји ма не сум њи во има и успе шних дра ма, али не и тра ге ди ја у оном из вор ном 
сми слу тог пој ма), као и пу ко те о ре ти са ње о по зо ри шту, дра ми, тра ге ди ји, 
же ље за „ино ва тив но шћуˮ и (пост)мо дер ни за ци јом, а без пра вог пе снич ког 
по ле та, ко нач но је иси са ла из тра ге ди је умет нич ку стра ну и ону при род ну 
драж ко ју су јој ста ри Гр ци на по чет ку удах ну ли, а кла си ци сти не го ва ли.

Да нас се и реч тра ге ди ја ко ри сти ола ко, ка ко про ниц љи во про це њу је 
Пул у свом огле ду ‒ тра ге ди ја, као по јам, ко ри сти се у ба нал ној сва ко дне-
ви ци да би се опи сао „не срећ ни до га ђајˮ у ко јем не ма ни чег уз ви ше ног. А 
по ре ђе ње мо дер не дра ме и пра ве тра ге ди је за Пу ла је са мо до каз да је да-
на шња умет нич ка про дук ци ја си ро ма шна: „ни тра га од бо го ва, ко лек тив них 
ми то ва, ис так ну тих јав них лич но сти, по е зи јеˮ (Пул 2011: 29). Не ми нов не 
ни јан се из ме ђу ра си нов ске и грч ке тра ге ди је за па зио је Ли сјен Голд ман 
ка да је ка зао да је грч ка тра ге ди ја „при ча ла о чо ве ку ко ји на пу шта за јед ни-
цу у тре нут ку кад спо зна је исти ну ,ˮ док је „ра си нов ска тра ге ди ја при ча о 
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чо ве ку ко ји је уна пред и бес при зив но осу ђен да бу де самˮ (голдМан1980: 
551; Goldmann 1959: 445). У том сми слу, Еј дри јан Пул у огле ду Тра ге ди ја. 
Са свим кра так увод (Tra gedy: A Very Sho rt In tr o duc tion, 2005), на по ми ње да 
је би ло не мо гу ће сле ди ти Шек спи ро ву и Ра си но ву тра ге ди ју (2011: 29). 

Прет ход на раз ма тра ња мо гу ће су по ла зи ште за пре и спи ти ва ње по е ти-
ке и есте ти ке ста рих и мо дер них, ка ко су и не ка да две су прот не стру је би ле 
на зва не у спо ру у Фран цу ској на кра ју 17. ве ка, са мим тим и за вред но ва ње 
у да љим књи жев но-те о риј ским рас пра ва ма. Ово ис тра жи ва ње ти ме же ли да 
се при дру жи раз ма тра њи ма о тра ге ди ји, од ње ног на стан ка из ста ро грч ког 
ми та и ди о ни зиј ских свет ко ви на, до Ра си но вог кла си ци зма као по след њег 
уто чи шта тра гич ког.
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delmas, Chri stian. La tragédie de l’âge clas si que (15531770). Pa ris : Se uil, 1994.
Gaiffe, Félix. Le Dra me en Fran ce en XVI I Ie siè cle. Pa ris : Ar mand Co lin, 1910.



55

Goldmann, Lu cien. Le Di eu Caché, étu de sur la vi sion tra gi que dans les Pensées de Pa
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Мilan N. Јаnjić

DU MYTHE À LA TRAGÉDIE : 
LES CON SIDÉRA TI ONS THÉОRI QU ES SUR LA NA TU RE DU GEN RE TRA GI QUE

R  é  s  u  m  é

Po ur les an ci ens Grecs le mythe re présen ta it une véri ta ble chro ni que de la vie et la 
se u le réalité dans la qu el le l’an cien hom me tro u va it l’in spi ra tion poéti que, alors qu ’a u jo-
urd ’hui il est perçu en tanq que con te, fa ble, si mi li a i re de la légen de. La tragédie clas si que 
tro u ve son ori gi ne dans la mytho lo gie grec que, no tam ment à tra vers le cul te de Dionysos. 
Or, con na is sons-no us à présent une dis tin ction bien préci se en tre la tragédie et le mythe 
– c’est une des qu e sti ons posées dans cet ar tic le. Dans cet te rec her che no us no us pro po sons 
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d’a nalyse r l’évo lu tion de la tragédie de pu is la péri o de an ti que, à tra vers la péri o de du 
clas si ci sme français, où la tragédie mo der ne, is sue de cel le de l’an ti qu ité, vo it son apogée 
avec Јеаn Ra ci ne (1639‒1699), ju squ ’au ro man ti sme. À cet égard, dans cet te der niè re 
péri o de, la tragédie clas si que est rem placée par le mélo dra me au XI Xe siè cle – le ter me 
uti lisé par Ge o r ge Ste i ner po ur décri re les piè ces de théâtre rom pant avec la tragédie.

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
mi lan nja njic @gmail.co m
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БЕ БЕ АЛИ ХЕ РО ЈИ:  
СЛУ ЧАЈ ХЕ РА КЛА И МАР КА КРА ЉЕ ВИ ЋА1

Бо жан ско, ви лин ско и змај ско по ре кло мит ско-еп ских ју на ка 
је чи ње ни ца са ко јом се сва ког ча са су сре ће мо ка ко у грч кој та ко 
и у сло венској ми то ло ги ји. Чин ро ђе ња ан тич ког хе ро ја Хе ра кла и 
сред њо ве ков ног срп ског јунакa-ви те за Мар ка Кра ље ви ћа има вр ло 
слич ну струк ту ру. Њи хо во ро ђе ње део је бо жан ске про ми сли са чу-
ва но у ма три ци ко лек тив не све сти. Хе ра кло во ро ђе ње је по сле дица 
Зев со вог по след њег гре ха са смрт ном же ном и као та кво на го ве-
шта ва по че так хе рој ског до ба али и ње го ву ко нач ност, тј. про ме ну. 
Не ке на род не пе сме ука зу ју на то да је Мар ка Ка ље ви ћа ро ди ла 
ви ла. Ау тор ра да ис тра жу је на кор пу су ан тич ких из во ра о Хе ра клу 
и ода бра них еп ских пе са ма и ле ген ди о Мар ку Кра ље ви ћу струк-
ту ру чи на за че ћа, ро ђе ња и до би ја ња име на два ју на ка.

Кључ не ре чи: Хе ра кле, Зевс, Хе ра, Мар ко Кра ље вић, ви ла.

Хе рој, та реч иза зи ва уни вер зал ни ако рд ко ји нас на во ди на ми сао о 
из у зет ним и пан тем по рал ним при ча ма или де ли ма ко ја да ле ко над ма шу ју 
сва ки ко лек тив ни под виг. Ста рим Гр ци ма и мно гим дру гим кул ту ра ма било 
је ва жно ро ђе ње ових хе ро ја. У грч кој ми то ло ги ји, из во ри шту европ ске тра-
ди ци је ро ђе ње хе ро ја их че сто, чак и пре ро ђе ња, одва ја од обич них смрт-
ни ка. Ро ђе ње је пр ви од мно гих ве ли ких до га ђа ја у људ ском жи во ту; то је 
до ла зак у свет ко ји са со бом но си свест о ко нач но сти. За бе бе хе ро је, тај 
до ла зак мо ра би ти та ко по се бан као и њи хо ви жи во ти.

Ле ген да ка же да је нај слав ни ји грч ки ју нак Хе ра кле био син вр хов ног 
бо га Зев са и Ам фи три о но ве су пру ге Алк ме не (сРеЈовић–ЦеРМановић 1987: 
19–20). Хе ра кло во ро ђе ње, ко је је по сле ди ца Зев со вог по след њег гре ха 
са смрт ни цом на го ве сти ло је по че так хе рој ског до ба или пак ње гов крај. 

1 Овај рад део је Ре пу блич ког про јек та Вој во ђан ски про стор у кон тек сту европ ске 
исто ри је. Број про јек та: ОN17700. Рад је из ло жен на XI II Ме ђу на род ној кон фе рен ци ји, срп ски 
је зик, књи жев ност, умет ност, те ма ску па: БЕ БЕ, Кра гу је вац, ФИ ЛУМ, 26–27. ок то бар 2018.
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Хе ра кло во ро ђе ње је сме шта мо у мит ско вре ме ме ди те ран ских пле ме на на 
Пе ло по не зу. Ње го во ро ђе ње пред хо ди ло је низ стра да ња и рат них су ко ба. 
Ми рис ха о са и ис тре бље ња је био то ли ко при су тан да су сви оче ки ва ли не ко 
чу до. На и ме, по сле гу бит ка мно го број них си но ва (би ло их је де вет), Елек-
три он је ве рио сво ју ћер ку Алк ме ну са Ам фи три о ном, си ном сво га бра та 
Ал ке ја. О све му то ме све до чи Хе ра клов штит (Ἀσπὶς Ἡρακλέους), на ра тив на 
пе сма од 450 хек са ме та ра, ко ја се при пи су је Хе си о ду (8. век пре но ве ере).

ἢ οἵη προλιποῦσα δόμους καὶ πατρίδα γαῖαν 
ἤλυθ εν ἐς Θήβας μετ᾽ ἀρήιον Ἀμφιτρύωνα 
Ἀλκμήνη, θυγάτηρ λαοσσόου Ἠλεκτρύωνος: 
ἥ ῥα γυναικῶν φῦλον ἐκαίνυτο θηλυτεράων 
εἴδεΐ τε μεγέθει τε: νόον γε μὲν οὔ τις ἔριζε 
τάων, ἃς θνηταὶ θνητοῖς τέκον εὐνηθεῖσαι. 
τῆς καὶ ἀπὸ κρῆθεν βλεφάρων τ᾽ ἄπο κυανεάων 
τοῖον ἄηθ᾽ οἶόν τε πολυχρύσου Ἀφροδίτης. 
ἣ δὲ καὶ ὣς κατὰ θυμὸν ἑὸν τίεσ κεν ἀκοίτην, 
ὡς οὔ πώ τις ἔτισε γυναικῶν θηλυτεράων: 
ἦ μέν οἱ πατέρ᾽ ἐσθλὸν ἀπέκτανε ἶφι δαμάσσας, 
χωσάμενος περὶ βουσί: λιπὼν δ᾽ ὅ γε πατρίδα γαῖαν 
ἐς Θήβας ἱκέτε υσε φε ρε σ σακέας  Καδμείους. 
ἔνθ᾽ ὅ γε δώματ᾽ ἔναιε σὺν αἰδοίῃ παρακοίτι 
νόσφιν ἄτερ φιλότητος ἐφιμέρου, οὐδέ οἱ ἦεν 
πρὶν λεχέων ἐπιβῆναι ἐυσφύρου Ἠλεκτρυώνης, 
πρίν γε φόνον τίσαιτο κασιγνήτων μεγ αθύμων 
ἧς ἀλόχου, μαλερῷ δὲ καταφλέξαι πυρὶ κώμας 
ἀνδρῶν ἡρώων Ταφίων ἰδὲ Τηλεβοάων. 
τὼς γάρ οἱ διέκειτο, θεοὶ δ᾽ ἐπὶ μάρτυροι ἦσαν: 
τῶν ὅ γ᾽ ὀπίζετο μῆνιν, ἐπείγετο δ᾽ ὅττι τάχιστα 
ἐκτελέσαι μέγα ἔργον, ὅ οἱ Διόθεν θέμις ἦεν. 
τῷ δ᾽ ἅμα ἱέμενοι πολέμοιό τε φυλόπιδός τε 
Βοιωτοὶ πλήξιπποι, ὑπὲρ σακέων πνείοντες, 
Λοκροί τ᾽ ἀγχέμαχοι καὶ Φωκῆες μεγάθυμοι 
ἕσποντ :̓ ἦρχε δὲ τοῖσιν ἐὺς πάις Ἀλκαίοιο 
κυδιόων λαοῖσι. πατὴρ δ᾽ ἀνδρῶν τε θεῶν τε 
ἄλλην μῆτιν ὕφαινε μετὰ φρεσίν, ὥς ῥα θεοῖσιν 
ἀνδράσι τ᾽ ἀλφηστῇσιν ἀρῆς ἀλκτῆρα φυτεύσαι. 
ὦρτο δ᾽ ἀπ᾽ Οὐλύμποιο δόλον φρεσὶ βυσ σοδομεύων, 
ἱμείρων φιλότητος ἐυζώνοιο γυναικός, 
ἐννύχιος: τάχα δ᾽ ἷξε Τυφαόνιον: τόθεν αὖτις 
Φίκιον ἀκρότατον προσ εβήσατο μητίετα Ζεύς. 
ἔνθα καθ εζόμενος φρεσὶ μήδετο θέσκελα ἔργα: 
αὐτῇ μὲν γὰρ νυκτὶ τανυσφύρου Ἠλεκτρυώνης 
εὐνῇ καὶ φιλότητι μίγη, τέλε σ εν δ᾽ ἄρ᾽ ἐέλδωρ: 
αὐτῇ δ᾽ Ἀμφιτρύων λαοσσόος, ἀγλαὸς ἥρως, 
ἐκτελέσας μέγα ἔργον ἀφίκετο ὅνδε δόμονδε.

(Hes. Sh. 1–38)
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Или по пут оне ко ја је на пу сти ла свој дом и зе мљу и до шла у Те бу, 
пра те ћи ра то бор ног Ам фи три о на, Алк ме не, ћер ке Елек три о на, во ђе љу ди. 
Она је пре ва зи шла жен ски род по ле по ти и ви си ни, а по му дро сти се 
ни јед на од оних чи ји су ро ди те љи смрт ни ци са њом ни су мо гли ме ри ти. 
Ње но ли це и очи цр не, оча ра ва ху као да су по те кле од са ме злат не Афро-
ди те. А у свом ср цу је то ли ко по што ва ла му жа свог, као ни јед на же на 
пре ње. Тај њен муж, љут због во ло ва, убио је ње ног пле ме ни тог оца, те 
због то га на пу стио сво ју зе мљу и до шао у Те бу где је по стао за кле ти 
Кад мов рат ник. Ту је та во рио са сво јом скром ном же ном, ли шен ра до сти 
љу ба ви; ни ти је мо гао при ћи ле по но гој ћер ци Елек три о но вој пре не го 
осве ти смрт ње не нај во ље ни је бра ће и до те ме ља спа ли се ла ју на ка, Та-
фо ша на и Те ле бо ја ца, јер на ту се ду жност оба ве зао, а бо го ви све до чи ше 
то ме. А он се пла ши ше њи хо вог гне ва и жу ри ше да оба ви тај ве ли ки 
за да так на ко ји га је Зевс оба ве зао. Са њим по ђо ше бе о ћан ски ко ња ни ци, 
чи ји се дах по ви јао из над њи хо вих шти то ва, као и Ло кра ни, стра шни у 
бор би пр са у пр са, а са њи ма и Фо ки ђа ни, увек ра та глад ни. И пле ме ни ти 
син Ал ке ја их по ве де, ра ду ју ћи се тој сво јој уло зи. Али отац љу ди и бо-
го ва, у ср цу свом ско ва ше но ву сплет ку, ре шен да ство ри оног ко ће и 
љу де смрт не и бо го ве бра ни ти од уни ште ња. У там ној но ћи, он се ви ну 
са Олим па, но се ћи пре ва ру у свом ср цу и че жњу за љу ба вљу нео ка ља не 
де ве. Бр зо он сти же до Ти фа о ниа, а ода тле опет, лу ка ви Зевс, по ђе да ље 
и сту пи на сам врх Фи ки он где седе и на ста ви да сми шља чу де сне ства ри 
у свом ср цу. Та ко, у јед ној но ћи, Зевс по де ли кре вет и љу бав са ле по но-
гом ћер ком Елек три о но вом и за до во љи страст; а исте но ћи, Ам фи три он, 
во ђа љу ди, хе рој слав ни, вра ти се свом до му, по окон ча њу свог ве ли ког 
за дат ка.2

Ам фи три он не срећ ним слу ча јем убиja кра ља Елек три о на и са сво јом 
ве ре ни цом бе жи у Те бу. Са њом још ни је оства рио брач ни од нос, јер је мо-
рао све ча но да обе ћа да јој се не ће при бли жи ти све док не бу де осве тио 
ње ну бра ћу; оту да се у Те би при пре ма за освет нич ки по ход. Док је ра то вао 
са кра љем не при ја тељ ског на ро да Пте ре ла јом, Зевс се у ли ку Ам фи три о на 
при бли жио Алк ме ни, до но се ћи јој као за лог по бе де злат ни пе хар, па је код 
љуп ке де ви це, ка ко ка жу ка сни ји пе сни ци, про вео три но ћи, јер је сун це у 
ње го вом кре та њу за у ста вио за је дан дан. Би ле су то но ћи нај стра сни је љу-
ба ви где су Зевс и Алк ме на ужи ва ли у да ро ви ма све зла ћа не Афро ди те 
(δώροισι πολυχρύσου Ἀφροδίτης) ка ко ка же Хе си од. Али те исте, ду ге но ћи 
сти же и по бед нич ки рас по ло жен Ам фи три он же љан Алк ме ни не љу ба ви 
(вукадиновић 2014: 135–150). За тим до ла зи вре ме ка да плод бо жан ског и 
људ ског за гр ља ја3 тре ба да до ђе на свет и Зевс на ја вљу је бо го ви ма сво га 
си на као бу ду ћег нај моћ ни јег вла да ра. Та вест је са чу ва на код Хо ме ра:

2 Пре ве ла: Сне жа на Ву ка ди но вић
3 Ме ша ње бо жан ског и људ ског очин ства са др жи и мит о ро ђе њу Те зе ја, чи ју је мај ку 

Етру, ко ја је би ла По сеј до но ва љу бав ни ца, јед не но ћи об љу био По сеј дон и опи је ни без дет ни 
краљ Ати не Егеј. Де чак је тај но по диг нут, не зна ју ћи у по чет ку ко му је отац. Ви ди: Apd. Bibl., 
III, 16,1.
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ἤματι τῷ ὅτ᾽ ἔμελ λε βίην Ἡρακληείην
Ἀλκμήνη τέξε σ θαι ἐϋστεφάνῳ ἐνὶ Θήβῃ.
ἤτοι ὅ γ᾽ εὐχόμενος μετέφη πάντε σσι θεοῖσι:
‘κέκλυτέ μευ πάντές τε θεοὶ πᾶσαί τε θέαιναι,
ὄφρ᾽ εἴπω τά με θυμὸς ἐνὶ στήθε σσιν ἀνώγει.
σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια
ἐκφανεῖ, ὃς πάντε σσι περικτιόνε σσιν ἀνάξει,
τῶν ἀνδρῶν γε νεῆς οἵ θ᾽ αἵματος ἐξ ἐμεῦ εἰσί. (Hom. Il. 19, 98–105)

Оно га да на кад хте де Хе ра кла ја ко га си на
ро дитˊ Алк ме на у Те би, у гра ду бе де ма твр дих.
Ди чећˊ се Ди ве ово про го во ри бо зи ма сви ма:
„Чуј те ме, бо го ви сви, и све ме, бо ги ње, чуј те, 
да вам ис ка жем на што у гру ди ма ср це ме го ни:
Да нас Или ти ја4 му ке што да је чо ве ка на свет
до не ће, ко ји ће сви ма за вла да ти су сед ним љу ди ма,
би ће од пле ме на оног што мо је су кр ви по том ци.“5

Ме ђу тим, Зев со ва љу бо мор на же на Хе ра ус пе ла је да га при во ли на 
коб ну за кле тву да ће пр ви унук Пер се ја ко ји се бу де ро дио би ти вла дар над 
свим оста лим по том ци ма Пер се ја.

τὸν δὲ δολοφρονέουσα προσηύδα πότνια Ἥρη:
‘ψε υστήσε ις, οὐδ᾽ αὖτε τέλος μύθῳ ἐπιθήσεις.
εἰ δ᾽ ἄγε νῦν μοι ὄμοσ σον Ὀλύμπιε καρτερὸν ὅρκον,
ἦ μὲν τὸν πάντε σσι περικτιόνε σσιν ἀνάξειν
ὅς κεν ἐπ᾽ ἤματι τῷδε πέσῃ μετὰ ποσσὶ γυναικὸς
τῶν ἀνδρῶν οἳ σῆς ἐξ αἵματός εἰσι γενέθλης.
’ ὣς ἔφατο: Ζεὺς δ᾽ οὔ τι δολοφροσύνην ἐνόησ εν,
ἀλλ ̓ ὄμοσ εν μέγαν ὅρκον, ἔπειτα δὲ πολλὸν ἀάσθη. (Hom. Il. 19, 106–113)

Ње му лу ка во та да од го во ри го спо ђа Хе ра:

„Сла га ћеш, Ди ве, и не ћеш ре чи из вр ши ти сво јих!
Де ла, олим пски бо же, за ку ни се за кле твом ја ком
Да ће онај сви ма за вла да ти су сед ним људ ма
Ко ји још ово га да на из кри ла жен ског пад не,
А од пле ме на оног што тво је су кр ви по том ци!“
Та ко ре че, а Див не опа зи пре ва ре ње не,
Те се за кле твом ја ком за ку не и пре ва ри се бе.6

Хе ра је зна ла да се то од но си на де те ко је је Алк ме на за че ла са Зев сом. 
Сто га је на ре ди ла Еј леј ти ји, бо ги њи по ро да, да од ло жи Хе ра кло во ро ђе ње, 

4 Бо ги ња по ро да и по ро ђај них му ка
5 Пре вео: Ми лош Ђу рић
6 Пре вео: Ми лош Ђу рић
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а са ма кре ну у Арг ка ко би убр за ла по ро ђај Ме ни пе, Сте не ло ве су пру ге. Ме-
ни па је сво јим по ро ђа јем пре те кла Алк ме нин по ро ђај и ро ди ла си на Еу ри-
сте ја у сед мом ме се цу. За хва љу ју ћи Хе ри ном лу кав ству, Еу ри стеј по ста је 
го спо дар Ти рин та, Ми ке не и Ми де је, при том не ре ме те ћи за кле тву Зев са, 
јер је и Еу ри стеј био по то мак Зев са по оцу. Та ко је Хе ра кле остао без кра љев-
ског тро на и уз то пот чи њен Еу ри сте ју.

Алк ме на ра ђа бли зан це Хе ра кла и Ифи кла. Овај ду а ли зам био је по тре-
бан ка ко би се ус по ста ви ла рав но те жа бо жан ског и смрт ног све та. Хе ра кле 
и Ифи кле7, као бли зан ци (кра ље ви ћи) им пли ци ра ју низ сим бо ла ам би ва-
лент ног мит ског све та. Њи хов од нос из гра ђен је на су ко бу, по ма га њу и 
стра да њу.

ἣ δὲ θεῷ δμηθεῖσα καὶ ἀνέρι πολλὸν ἀρίστῳ 
Θήβῃ ἐν ἑπτ απύλῳ διδυμάονε γείνατο παῖδε, 
οὐ καθ᾽ ὁμὰ φρονέοντε: κασιγνήτω γε μὲν ἤστην: 
τὸν μὲν χειρότερον, τὸν δ᾽ αὖ μέγ᾽ ἀμείνονα φῶτα, 
δεινόν τε κρατερόν τε, βίην Ἡρακληείην: 
τὸν μὲν ὑποδμηθεῖσα κελαινεφέι Κρονίωνι, 
τὸν δ᾽ ἄρα Ἰφικλῆα δορυσσόῳ Ἀμφιτρύωνι, 
κεκριμένην γε νεήν: τὸν μὲν βροτῷ ἀνδρὶ μιγεῖσα, 
τὸν δὲ Διὶ Κρονίωνι, θεῶν σημάντορι πάντων. (Hes. Sh. 48–56)

А она, бе ше ле гла са бо гом, а за тим и са сво јим вр лим му жем на кон тога, 
до не се Те би, гра ду са се дам ка пи ја, си но ве бли зан це. Иа ко бра ћа бе ху, 
не де ли ше исти дах; јер је дан је био сла би ји, а дру ги мно го бо љи чо век, 
стра шан и сна жан, моћ ни Хе ра кле. Он бе ше плод за гр ља ја Кро но вог 
си на, го спо да ра мрач них обла ка, а дру ги Ифи кле – син Ам фи три о на, 
бор ца и рат ни ка. По том ство ја сно уоч љи во, је дан из спо ја са смрт ни ком, 
а дру ги из спо ја са Зев сом, пред вод ни ком свих бо го ва.

По сто ји раз гра на ти си стем ри ту а ла, ве за них пре вас ход но за вре ме док 
је де те одој че, чи је из во ђе ње, ка ко се ве ро ва ло, ути че на де те и ње го ву бу дућ-
ност. Глав на те жња у об ред ним рад ња ма ко је се оба вља ју пр вих да на по сле 
по ро да, је сте обез бе ђи ва ње ду гог жи во та и здра вља де те та. Кад је у пи та њу 
бе ба хе рој, њој се обез бе ђу је бе смрт ност. Код Ди о до ра са Си ци ли је (Διόδωρος 
Σικελιώτης, 90. – 27. год. пре но ве ере), грч ког исто ри ча ра, са чу ва но је јед но 
пре да ње по ко ме је Алк ме на, бо је ћи се Хе ри не љу бо мо ре, оста ви ла сво је 
но во ро ђен че на по ља ни из ван зи ди на Те бе. Зевс, ко ји је же лео да де чак буде 
бе смр тан, на ре дио је бо ги њи Ати ни да ње го вог си на под мет не Хе ри ка ко 
би га она по до ји ла.

7 Хе си од у Хе ра кло вом шти ту, опи су је ка ко се Ифи кле срам но по ни жа вао пред Еури-
сте јем. Ка сни је се због овог по ка јао, при дру жио се Хе ра клу и уче ство вао у ње го вим ју нач-
ким по хо ди ма. Ифи кле стра да по ма жу ћи Хе ра клу у бор би про тив Хи по нак то вих си но ва. 
На и ме, Па у са ни ја на во ди град Фе неј где је по ка зи ван Ифи клов гр об и ту је био по што ван 
као хе рој. 
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Ἀλκμήνη δὲ τεκοῦσα καὶ φοβηθεῖσα τὴν τῆς Ἥρας ζηλοτυπίαν, ἐξέθη κε τὸ 
βρέφος εἰς τὸν τόπον ὃς νῦν ἀπ᾽ ἐκείνου καλεῖται πεδίονἩράκλειον. καθ᾽ ὃν δὴ 
χρόνον Ἀθηνᾶ μετὰ τῆς Ἥρας προσιοῦσα, καὶθαυμάσασα τοῦ παιδίου τὴν φύσιν, 
συνέπεισε τὴν Ἥραν ὑποσ χεῖν τὴνθηλήν. τοῦ δὲ παιδὸς ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν 
βιαιότερον ἐπισπ ασαμένο υ τὴνθηλήν, ἡ μὲν Ἥρα διαλγήσασα τὸ βρέφος 
ἔρριψεν, Ἀθηνᾶ δὲ κομίσασααὐτὸ πρὸς τὴν μητέρα τρέφειν πα ρε κε λεύσατο.
θαυμάσαι δ᾽ ἄν τις εἰκότως τὸ τῆς περιπε τείας  παράδοξον: ἡ μὲν γὰρστέργειν 
ὀφείλουσα μήτηρ τὸ ἴδιον τέκνον ἀπώλλυεν,ἡ δὲ μητρυιᾶςἔχουσα μῖσος δἰ  
ἄγνοιαν ἔσωζε τὸ τῇ φύσει πολέμιον.

(Diod. 4.9.6.–7)

А Алк ме на ро див ши де те и пре пла ше на због Хе ри не љу бо мо ре из ло жи 
но во ро ђен че на ме сто ко је је са да од не ког про зва но Хе ра кло во по ље. А у 
ње го во вре ме Ати на при хва ти на се бе (на ред бу Зе ва) и за ди вље на де тето-
вом сна гом и пре да де га Хе ри уз обе ћа ње да га бо ги ња по до ји. Вре ме шно 
де те обе руч ке на ва ли та ко сна жно на си су из ко је је те кло мле ко. А Хе ра 
од стра шног бо ла од гур ну одој че. Он да Ати на на ре ди ње го вој мај ци ко ја 
га је не го ва ла да га по но во узме и на ста ви га ји ти. А ко би био до сто јан 
овог нео че ки ва ног чу да? Јер мај ка је та ко ја во ли јед на ко де те и пра шта 
му, а ма ће ха мр зи по при ро ди због не зна ња и на па ме ти јој је су коб.8 

У ми то ло шком кљу чу мле ко је ли ба ци ја и део ма гиј ског ри ту а ла. При-
да ва на су му ма гиј ска бла го твор на свој ства и оно је са вр шен сим бол ду хов не 
хра не (schevаlier–GheerBrant 1983: 411–412). Хе ра кле си ше Хе ри но мле ко 
и та ко сти че бе смрт ност. Хе ра је за штит ни ца бра ка и хра ни те љи ца у оби-
чај ном пра ву; по шту је се ње но срод ство по мле ку. Ни је слу чај но што је код 
Хо ме ра бо ги ња Хе ра са епи те том кра во ли ка. По древ ним ин до е вроп ским 
пред ста ва ма на при мер ки ша сим бо ли ше мле ко не бе ских кра ва (сМеР 2001: 
360–362). 

Мо тив про го ње ног де те та је вр ло чест у ле ген да ма о ро ђе њу бо го ва и 
хе ро ја. Но во ро ђе ни Хе ра кле иза зи ва ве ли ки гнев бо ги ње Хе ре. Де те се про-
го ни. Тра жи се ње го во уни ште ње. О то ме пе ва пе сник Те о крит:

τᾶμος ἄρ᾽ αἰνὰ πέλωρα δύω πολυμήχανος ῞Ηρη 
κυανέαις φρίσσοντας ὑπὸ σπείραισι δράκοντας 
ὦρσ εν ἐπὶ πλατὺν οὐδόν, ὅθι στ αθμὰ κοῖλα θυράων 
εἶκεν, ἀπειλήσασα φαγεῖν βρέφος ῾Ηρακλῆα. 
τὼ δ᾽ ἐξειληθέντες ἐπὶ χθονὶ γαστέρας ἄμφω 
αἱμοβόρους ἐκύλιον: ἀπ᾽ ὀφθαλμῶν δὲ κακὸν πῦρ 
ἐρχομένοις λάμπε σ κε, βαρὺν δ᾽ ἐξέπτυον ἰόν. 

(The oc. Idils 24. 9–19)

до ми шља та та да на гна Хе ра
мо дро цр на кр љу ша ста два гр доб на зма ја,

8 Пре ве ла: Сне жа на Ву ка ди но вић
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ва ља ју ћи се на сво јим тр бу ши на ма пре ђо ше
праг и сти го ше да про жде ру не ја ког Хе ра кла.
Оне обе кр во жде ре дро бе
гми жу ћи по зе мљи ци пла зе,
а по губ на ва тра из очи ју ши кља
и љу ти отров си па.9

Лич на име на и њи хов зна чај за очу ва ње тра ди ци је у вре ме ну увек су 
би ли од на ро чи те ва жно сти за исра жи ва ње. Име бо жан ства са др жа но у 
име ну хе ро ја ко је до би ја при ро ђе њу са мо за се бе је ма гич но и ве о ма моћ но 
(вукадиновић 2019: 193–202). При из бо ру име на де те та би ла су бит на два 
чи ни о ца: а) име тре ба да пред ви ђа шта ће де те би ти и да га мо рал но оба ве же 
да то по ста не; б) име тре ба да де те по ве же са ро дом под се ћа ју ћи на име оца, 
од но сно на име мај ке (freidenBerG 1998: 148). Хе ра кло во име је сло же ни ца 
две ре чи. Пр ви део име на но си име бо ги ње Хе ре (Ἥρα), * од yera – ле по 
го ди шње до ба, а дру ги део је *kle wos – сла ва, што у овом слу ча ју озна ча ва 
вр хун ски циљ жи во та, као основ ни иде ал и вред ност ју на ка ари сто крат ске 
ку ће. Обе ре чи су ин до е вр оп ског по ре кла (ΒαΒινιοτισ 2004: 733)

У срп ској епи ци ви тез и ју нак, Мар ко Кра ље вић ро ђен је из ве зе из ме ђу 
смрт ни ка и бо жан ског би ћа – ви ле. Ве се лин Чај ка но вић твр ди да је ви лин ско 
и змај ско по ре кло еп ских ју на ка фа кат са ко јим се сва ког ча са сре ће мо у 
срп ској ми то ло ги ји (чаЈкановић 1994: 101). Ту чи ње ни цу по твр ђу ју нам две 
еп ске пе сме о же нид би кра ља Ву ка ши на, Мар ко вог оца.

Краљ је б jелу ухи тио ви лу;
Тер јој сни ма кри ла и окри ља,
Тер је се би вјен ча за љу бов цу.
С њом је лје пи кра љу по ро дио по род,
Лје пи по род до два си на дра га:

(Краљ Ву ка шин ухва ти ви лу и же ни се њо ме; злаТковић–лукић 
2005: 10–11)

Не ћу, ви ло, ни јед но га да ра,
Нег ако ћеш ме ни љу ба би ти.
Ту жна ви ла у злу се ви ди ла,
Иде за њим бје лом њег’вом дво ру,
Вјен ча ви лу Ву ка ши не кра љу.

(Краљ Ву ка шин и ви ла Ман да ли на; злаТковић–лукић 2005: 11–13)

Са дру ге стра не имамo пе сму ко ја ка же да је Мар ко ва мај ка Је вро си ма, 
смрт на же на, али се стра вој во де Мом чи ла, ју на ка на ро чи тих мо ћи и атри бу та.

Мом чил има ко ња Ја бу чи ла,
Ја бу чи ла, ко ња кри ла то га;

9 Пре ве ла: Сне жа на Ву ка ди но вић
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...
У Мом чи ла са бља са очи ма,
Не бо ји се ни ко га до бо га.
...
Што Мом чи лу би ло до ко ље на,
Ву ка ши ну по зе мљи се ву че,
Што Мом чи лу та ман кал пак био,
Ву ка ши ну на ра ме на па да!
...
Што Мом чи лу та ман са бља би ла
Ву ка ши ну с ар шин са бља ву че!
Што Мом чи лу та ман џе ба би ла,
Краљ се под њом ни диг ну ти не мо же!

(Же нид ба кра ља Ву ка ши на; злаТковић–лукић 2005: 3–10)

У ис тој пе сми на род ни пе вач го во ри о Ву ка ши но вој же ни Је вро си ми:

С њом ли јеп по род из ро дио,
По ро дио Мар ка и Ан дри ју,
а Мар ко се ту ри на уја ка,
На уја ка, вој во ду Мом чи ла.

Мар ко, да кле на сле ђу је атри бу те уја ка хе ро ја, али пре ко смрт не же не. У 
сва ком слу ча ју, сред њов ков ни еп ски и исто риј ски Мар ко Кра ље вић је ју нак 
ко ји се ра ђа да осво ји по што ва ње чи та ве сво је за јед ни це. То је пот пу но у 
са гла сно сти са грч ким прин ци пом вр ли не, аре те (αρετή) где се не по ен ти ра 
мо рал но свој ство, већ на ро чи та по себ ност, по стиг ну ће, успех и углед. Αρετή 
је очи то „спо соб ност“, као и „по стиг ну ће“, што су осо би не ко је се оче ку ју 
од „до брог“ и „спо соб ног“ чо ве ка. Ра ђа се до бар чо век (ἀνήρ ἀγαθός) Мар ко 
Кра ље вић, ју нак ко ји до сти же не са мо сла ву, свој стве ну свом ста ле жу већ 
и на ро ду ко ме je припадаo.

Као што Алк ме на ра ђа бли зан це Хе ра кла и Ифи кла, та ко и ви ла ра ђа 
Мар ка Кра ље ви ћа и Ан дри ју.

Је дан си нак Кра ље вић Ан дри ја ша,
Дру го си нак Кра ље ви ћу Мар ка.

(Краљ Ву ка шин ухва ти ви лу и же ни се њо ме; злаТковић–лукић 
2005: 10–11)

Два је ње му по ро ди ла си на,
Пр во га је Кра ље ви ћа Мар ка,
А дру го га Ан дри ју не ја ка.
(Краљ Ву ка шин и ви ла Ман да ли на;злаТковић–лукић 2005: 11–13)

У срп ској ми то ло ги ји бо жан ске до ји ље су ви ле (чаЈкановић 1994: 25). 
Оне ју на ку мо гу би ти мај ке, по се стри ме или же не. У слу ча ју Мар ка Кра ље-
ви ћа ви ле има ју све три функ ци је. Ви ла је Мар ко ва мај ка (ро ди тељ-хра ни тељ) 
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или по се стри ма (бо жан ски по ма гач-гла сник) или же на. Мар ка је по до ји ла 
ви ла да би ју нак за до био над људ ску сна гу, тј. бе смрт ност:

Про го ва ра ви ла са мо ди ва:

И за су ка од де сна та Ела, Мар ко, о е мал ка си саи 
Мар ко лег на на гр ди са мо див ски г’рда,
Су че Мар ко од ле ва, от де сна,
Па по диг на то бе ли ка мен,
Та га вр тли три са ха та ме сто.
Про го ва ра ви ла са мо ди ва:
– Сти га ти е то ли ку она че ство,
Ка ко те бе ра ван нак не ма.
Ка се ви диш, Мар ко, у не вол,
Че по ви каш Гр га по се стри ма,
Се ко вре ме по мо че ти да ва.

(Кра ли Мар ко до би ва си ла и ору жие; злаТковић–лукић 2005:  
24–27)

Ва ри јан ту ма ке дон ске еп ске пе сме где ви ла до ји Мар ка Кра ље ви ћа 
ка ко би за до био бо жан ску сна гу има мо и у јед ној на род ној при чи об ја вље ној 
у књи жев ном ли сту Ви ла из 1868. го ди не. Ви лин ско мле ко је Хе ри но мле ко 
и у пот пу но сти се при бли жа ва ан тич ком си жеу, али у оба на ра ти ва Мар ко 
Кра ље вић ни је бе ба већ де те.

...Кад је дру ги пут до шао на во ду, на ђе не ку же ну где до ји де те. Она га 
упи та, ко је де те ту на чи нио хла да, а Мар ко ка же, да је он. Он да му жена 
ка же, да је ви ла и за пи та га: шта би нај во лео да му да де? Мар ко се ћа јући 
се зло ста вља ња од сво јих дру го ва, за же ли та кву сна гу, да бу де ја чи од 
сва ког на све ту. – Кад то нај во лиш, а ти хо ди по си мо ју си су, рек не му 
ви ла. Мар ко по се је дан пут, па му ви ла рек не, да иде огле да ти, мо же ли 
по ди ћи је дан ве ли ки ка мен што је био крај во де. Мар ко оде и по диг не 
са мо до ко ле на. – Е хо ди по си још јед ном...рек не ви ла. Мар ко по се и оде 
ди за ти ка мен; и сад га по диг не до по ја са. И опет га ви ла зов не, те по се 
тре ћи пут; и кад по сле оде и диг не ка мен, а он се поч не ти тра ти њи ме 
као ја бу ком. 

(Ви ла, 1868: 111)

Мар ка Кра ље ви ћа пр о го ни отац Ву ка шин. Овај мо тив на ла зи мо у еп ској 
пе сми из При ле па Мар ко чо ба нин10. Ву ка ши ну се по сле Мар ко вог ро ђе ња 
и кр ште ња, ја вља ју три на реч ни це (су ђа је); јед на пр о ри че да ће де те, кад 
од ра сте, би ти ју нак и да ће оцу ко сти по ло ми ти. Краљ Ву ка шин, упла шен 

10 Ову пе сму на шла сам у Стој ко ви ће вој зби р ци еп ских пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу. 
Иста пе сма али под дру гим на сло вом Мар ко и три те на реч ни це, на ла зи се у Ан то ло ги ји 
на род них пе са ма о Мар ку Кра ље ви ћу ко ју су при ре ди ли Иван Злат ко вић и Ми лан Лу кић.
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овом кле твом, узи ма не ја ког Мар ка и у др ве ној ко та ри ци пу шта де ча ка низ 
Вар дар да с удаи и да кур ту ли са. 

Ту ма че ње Мар ко вог име на Н. С. Дер жа вин до во ди у ве зу са ко ре ном 
mar, у зна че њу во да. Ана ли зом се по ка за ло при су ство ко ре на са та квим 
зна че њем у на зи ви ма мно гих ре ка на це ло куп ном европ ском, а пре све га 
сло вен ском про сто ру, при че му Дер жа вин из два ја: бу гар ски Ма ри ца, срп-
ско-че шки Мо ра ва. Ово ту ма че ње би из гле да ло још убе дљи ви је ако би се 
узе ло у об зир зна че ње ла тин ске ре чи ma re, is,n – мо ре или мор ска во да. 
Из во ђе ње Мар ко вог име на из ове осно ве од ре ђу је, по Ива нов ној, са му приро
ду ју на ко вих ве за са во дом (ивановна 1985: 52). Во да је у про шло сти јед на-
ко по што ва на као бо жан ство ко је је јед на ко ка ме ну, пла ни ни или ви со ви ма. 
Та ко во да, као је дан од атри бу та ви ле, од ра жа ва екви ва лент ност бо жан ства 
у Мар ко вом име ну. Мар ко во „пре зи ме“ Кра ље вић, по ред Ма ре ти ће вог не-
по бит ног ми шље ња да је Кра ље вић ни шта дру го до „кра љев син“ (МаРеТић 
1966: 175–183), ука зу је на по се бан Мар ков по ло жај. То је ста ње оче ки ва ња 
обе ћа не вр хов не вла сти, пр вен стве но ме ђу јед на ки ма. Кра ље вић са др жа ва 
иде је мла до сти и сла ве и ви ше је оли и че ње ју на ка не го му дра ца. Та квом 
ју на ку свој стве на су ве ли ка де ла пре не го одр жа ва ње по рет ка. 

Из све га го ре на ве де ног мо же се за кљу чи ти да су бе бе хе ро ји део уни-
вер зал ног ми та о све спа си те љу. Го то во сви зна чај ни кул тур ни на ро ди као 
Ва ви лон ци, Егип ћа ни, Изра ел ци, Пер си јан ци, Гр ци, Ри мља ни, Гер ма ни, 
Сло ве ни и дру ги, ве о ма су ра но уз ди за ли и ве ли ча ли сво је ју на ке, ле ген-
дар не кра ље ве и кне же ве, ро до на чел ни ке ре ли ги ја, уте ме љи ва че ди на сти ја, 
цар ста ва и гра до ва. Украт ко, они су сво је на ци о нал не хе ро је ве ли ча ли у 
мно гим пе снич ким де ли ма, ле ген да ма и са га ма. На ро чи то су при че о њи-
хо вом ро ђе њу и њи хо вом од ра ста њу оби ло ва ле фан та стич ним цр та ма (ranK 
2007: 5–70). По сто ји та ква не ве ро ват на слич ност из ме ђу Хе ра кла и Мар ка 
Кра ље ви ћа, да се оне по не кад до слов но по кла па ју. Њи хов нај мла ђи ју нач ки 
ста тус са др жи ка рак те ри стич не еле мен те; Хе ра кле и Мар ко Кра ље вић су 
де ца ро ди те ља из ви со ког сло ја дру штва, бо жан ског тј. кра љев ског по ре кла; 
њи хо вом ро ђе њу прет хо де по те шко ће у ње го вом за че ћу (тај ни од нос Зев са 
и чед не Алк ме не). То ком труд но ће упо зо ра ва се на то ро ђе ње ко је до но си 
ве ли ку опа сност тј. про ме ну у дру штву. Као ре зул тат то га, бе бе хе ро ји су 
осу ђе не на смрт из ла га њем, обич но на ини ци ја ти ву оца или не ке дру ге фи-
гу ре. Бе бе хе ро је увек спа ша ва ју и оне има ју по се бан трет ман. При мал на 
хра на, мле ко, ко је и из гру ди смрт не же не има ма гиј ско ствој ство, за бе бе 
хе ро је ни је до вољ на. Њи хо ва по себ ност на гла ша ва се и кроз вр хун ску за шти-
ту ко ју им мле ко да је – бе смрт ност, дар ко ји са мо по дој од стра не бо ги ња 
тј. ви ла, мо же да по кло ни. Чин да ва ња име на бе ба ма хе ро ји ма их још јед ном 
веч ном спо ном ве же за бо жан ства. За њих ва жи из ре ка No men est omen, име 
је сим бол, и то као знак бо жан ства на њи ма, део пре по зна ва ња њи хо ве раз-
ли чи то сти у од но су на смрт не љу де.
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Sne ža na M. Vu ka di no vić

BA BI ES BUT HE RO ES: THE CA SE OF HER KU LES AND MAR KO KRA LJE VIĆ

S u m  m a r y

Al most every cul tu rally sig ni fi cant na ti ons, such as Babylo ni ans, Egypti ans, Isra e li tes, 
Per si ans, Gre eks, Ro mans, Ger mans, Slavs and many ot hers star ted glo rifying  and 
ce le bra ting thi er he ro es very early on, as well as the ir kings and knights, re li gi o us pa tri archs, 
dynasty fo un ders, bu il ders of ci ti es and em pi res. Long story sho rt, they wro te pra i ses to 
the ir na ti o nal he ro es in nu me ro us works of po e try, le gends and sa gas. Sto ri es of the ir 
birth we re espe ci ally fan ta sti cal and that mysti cism was emp ha si zed (Rank 2007 – 70). 
Si mi la ri ti es bet we en Her ku les and Mar ko Kra lje vic are so pro mi nent that they of ten 
ove lap. The ir sta tus of youn gest amongst he ro es con ta ins all the cla si cal cha rac te ri stics of 
a fa bu la; both Her ku les and Mar ko Kra lje vic are the chil dren of pa rents that be long to high 
so ci ety, and they are of di vi ne and/or royal de scent. The ir con cep tion was com pli ca ted in 
both ca ses (sec ret re la ti on ship bet we en Ze us and pi o us Alk me ne). Du ring the preg nan ci es, 
mot hers we re war ned that the births of the ir chil dren re pre sent ge at dan ge o ur in so ci e aty, i.e. 
chan ge. As a re sult of tho se prop he ci es, baby he ro es we re de sti ned to pe rish by ex po su-
re to ele ments, usu ally be ca u se the fat her or so me ot her fi gu re de man ded so. But baby 
he ro es are al ways re scued and tre a ted in spe cial man ner. Pri mal food, mot her’s milk, 
which is co sni de red to ha ve ma gi cal pro per ti es even from the bre asts of a mor tal wo men, 
is not the right nu ris hment for a baby he ro. The ir ex tra or di na rity is emp ha si zed thro ugh 
ul ti ma te pro tec tion that this milk gi ves them – im mor ta lity, a gift that only suc cling the 
god des i.e fa iry can bes to we. The very act of na ming the baby he ro es ti es them on ce 
again with de i ti es with an un bre a ka ble bond. Pr o verb No men est omen, which tran sla tes 
to „Na me is a symbol“, is com ple tely ap pro pri te for them, be ca u se they ca rry it thro ugh li fe 
as a sign of di vi nity, symbol of dis tin ction that se pa ra tes them from the mor tal pe o ple. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за исто ри ју
sne za na.vu ka di no vic@ff.un s.ac .rs  
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Др Ро до љуб Ку бат

РЕ ЦЕН ЗИ ЈЕ СЕП ТУ А ГИН ТЕ

Ова сту ди ја по ка зу је да су ан тич ке ре цен зи је би блиј ских тек-
сто ва би ле, пре све га, мо ти ви са не те о ло шким раз ло зи ма. Ме то до-
ло шки гле да но, при каз ре цен зи ја ура ђен је хро но ло шки, са на ме ром 
да се стек не бо ља сли ка ди ја хро ни је тек ста. На по чет ку се об ра ђу је 
прет хри шћан ска καίγε˗ре цен зи ја, за ни мљи ва из раз ло га што ни је 
на ста ла у озрач ју те о ло шких спо ро ва из ме ђу хри шћан ства и ју да и зма. 
У на став ку су пре до че не основ не од ли ке је вреј ских ре цен зи ја, које 
су на ста ле као ре ак ци ја на текст Сеп ту а гин те. Је вреј ске ре цен зи је 
су ко рек ци ја грч ког тек ста на осно ву та да шњег је вреј ског, а че сто 
пред ста вља ју пре во ђе ње из но ва, по себ но де ло ва и сти хо ва ко ји су 
има ли спе ци фич ну бо го слов ску те жи ну. Хри шћан ске ре цен зи је су 
има ле за циљ ис прав ке тек ста Сеп ту а гин те, ко ји се услед пре писи-
ва ња вре ме ном ква рио. По себ но ме сто за у зи ма Ори ге но ва Хек са пла. 
На при ме ру Хек са пле нај бо ље се мо гу ви де ти ам би ци је та да шњих 
при ре ђи ва ча тек ста. Основ ни мо тив та квих ре цен зи ја ни је би ло на-
уч на ре кон струк ци ја пр во бит ног тек ста, не го опре де ље ње за не ку 
од тек сту ал них вер зи ја ко ја се ви ше укла па ла у те о ло шка уве ре ња 
при ре ђи ва ча.

Кључ не ре чи: Сеп ту а гин та, пре вод, ре цен зи ја, Хек са пла, ста-
ро за вет ни спи си, стан дар ди за ци ја тек ста, је вреј ски текст, Цр ква, 
си на го га.

Да на шњој тек сто ло шкој на у ци ни да ље ни је са свим ја сно шта је био 
циљ не ких ре цен зи ја Сеп ту а гин те. Углав ном, пре о вла да ва ми шље ње да је 
то би ла те жња вра ћа њу ка из вор ном тек сту, што се у осно ви мо же узе ти као 
тач но. Ипак, те ре цен зи је ни су те жи ле на уч ној ре кон струк ци ји из вор ног 
тек ста, као што би то да нас био циљ. Ви ше се те жи ло тра же њу ја чег тек сто-
ло шког упо ри шта, ко је је тре ба ло да пот кре пи не ка те о ло шка уве ре ња. Та 
идеј на ли ни ја се пре по зна је у свим по то њим по ку ша ји ма да се текст Сеп-
ту а гин те при ла го ди чи та њу од ре ђе не ре ли гиј ске за јед ни це. Због при ро де 
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тек сто ва и њи хо ве ши ро ке упо тре бе од стра не раз ли чи тих за јед ни ца, при-
род но је да су про шли ви ше ре цен зи ја и раз вој них фа за. Пре во ђе ње не ких 
ка сни јих књи га, и пре прав ке ра ни јих, ве ро ват но се од ви ја ло у па ра лел ним 
вре мен ским ко ор ди на та ма. Ло гич но је прет по ста ви ти да је пре вод већ од 
по че та ка био ко ри го ван и пре пра вљан (hanhart 1999: 25–42). То су ге ри ше 
и Јо сиф Фла ви је: „И ка да сви за јед но по хва ли ше ову од лу ку, та ко ђе на ре ди ше 
да, уко ли ко би ло ко на ђе да је ијед на ствар [у Закону] су ви шна, или да је 
што год про пу ште но, тај чо век по но во обра ти па жњу, и по ста ви ту ма че ње 
пре да се и ис пра ви што је не до вољ но; а ово је био ве о ма му дар по сту пак, 
бу ду ћи да са мо она ствар ко ја је те мељ но про су ђе на као ва ља на, мо же тра-
ја ти за у век“ (An ti qu i ta tes Ju da i cae XII, 2, 9). Из овог Јо си фо вог на во да дā се 
за кљу чи ти да су и у то вре ме уве ли ко ра ђе не ко рек ци је ра ни јих ру ко пи са. 
По себ ну те жи ну овом уви ду да је чи ње ни ца да је Јо сиф био све ште нич ког 
по ре кла. На во де Псев до –А ри сте ја и Фи ло на, да ни ко ни је смео да пре пра вља 
текст пре во да За ко на, тре ба схва ти ти у дру гом сми слу. Они су на гла ша ва-
ли ау тен тич ност и бо го на дах ну тост пре во да Пе ток њиж ја, што је по се би 
ис кљу чи ва ло би ло ка кве до дат не по прав ке тек ста. Јо сиф је у том сми слу 
по у зда ни ји, а ње го во про су ђи ва ње ве ро ват но се за сни ва на та да по сто је ћој 
прак си пре пра вља ња ру ко пи са.

Пре прав ке и ко рек ци је ни су се јед на ко од но си ле на све књи ге. Пе то-
књиж је је има ло по се бан ста тус, та ко да је од нос пре ма ње му био дру га чи ји 
не го пре ма не ким ка сни јим му дро сним спи си ма. По је ди ни спи си као Суд, Дан, 
Тов, Јест и Јдт на ђе ни су у две раз ли чи те тек сту ал не вер зи је. Мо гу ће је да 
су то би ли пот пу но раз ли чи ти пре во ди, на ста ли не за ви сно је дан од дру гог. 
Исто доб но се ја вља ла по тре ба да се не ки пре во ди срав не и пре пра ве на 
осно ву по сто је ћег је вреј ског тек ста. За це ло је на пре во де би ло раз ли чи тих 
за мер ки, са др жин ских или је зич ких, што се мо же при ме ти ти из ка сни јих 
пре прав ки. До ду ше, то је пе ри од ка да још ни је по сто ја ла свест ни по тре ба 
да се текст стан дар ди зу је, па да се као та кав на мет не чи та вој је вреј ској за јед-
ни ци као не при ко сно вен ау то ри тет. У та да шњем ју деј ском све ту по сто ја ла 
је, с јед не стра не, ве ћа сло бо да да се тек сто ви пре пра вља ју, док је, с дру ге, 
од су ство све сти о јед ном нор ма тив ном тек сту ис кљу чи ва ло би ло ка кву си-
сте мат ску ре цен зи ју књи га. По ред то га, та кве ак тив но сти ни су мо гле да има-
ју ши ри ка рак тер, ако ни због че га дру гог, он да из раз ло га што су ма те ри-
јал не и тех нич ке мо гућ но сти би ле ре ла тив но ма ле. Пре прав ка јед ног тек ста 
ни је под ра зу ме ва ла ње го во умно жа ва ње у не ком ве ћем бро ју при ме ра ка.

Ме ђу тим, већ од 2. ве ка све је че шће су ко бља ва ње из ме ђу ра би на и 
хри шћан ских те о ло га. Раз два ја њем Цр кве и си на го ге до шло је до на пе то сти 
и у по гле ду би блиј ског тек ста. Бо го слов ске рас пра ве из ме ђу је вреј ских ра-
би на и ра но хри шћан ских бо го сло ва од ра жа ва ле су се и на схва та ње и вред-
но ва ње ра ни јих спи са. У тим те о ло шким дис пу ти ма би блиј ски текст је 
тре ба ло да по слу жи као до каз из ве сног ста ва. Рас пра ве су при сут не већ у 
но во са ве зним спи си ма, као и у та да шњим ра бин ским тек сто ви ма. Бу ду ћи да 
су хри шћа ни углав ном ко ри сти ли Сеп ту а гин ту, ме ђу Је вре ји ма се осе ти ла 
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по тре ба дис тан ци ра ња од ста рог пре во да. Па ра лел но са тим, и де лом по так-
ну ти истим мо ти вом, ра би ни су по ку ша ва ли да стан дар ди зу ју је вреј ски текст.

1.ЈевРеЈскеРеЦензиЈе.Стан дар ди за ци ја је вреј ског тек ста, ко ја је уоч љи-
ва у пе ри о ду из ме ђу два ју деј ска устан ка, да кле од 70. до 135. го ди не и ка сни-
је, ну жно се од ра жа ва ла и у пре во ду на грч ки. Тре ба има ти на уму да је у 
том пе ри о ду ве ли ки број Је вре ја го во рио грч ки је зик, као основ ни или че сто 
је ди ни. То се, по себ но, од но си ло на Је вре је ко ји су жи ве ли ши ром је лин ске 
ди ја спо ре. Грч ки је, та ко ђе, био при су тан и у са мој Ју де ји. У том пе ри о ду 
отва ра на су и пи та ња ка нон ског ста ту са по је ди них књи га, о че му све до че 
та да шње ра вин ске рас пра ве о по је ди ним књи га ма у Јам ни ји, не где око 90. 
го ди не. То је пе ри од ка да се је вреј ска за јед ни ца на ла зи ла у ви ше стру ко те-
шким окол но сти ма. У по ли тич ком сми слу би ла је под ве ли ким при ти ском 
Рим ске им пе ри је. Вој ни по раз и ра за ра ња у пр вом ју деј ском устан ку до ве ли 
су Је вре је у те шку си ту а ци ју. Прак тич но су се на шли да ру бу не ста ја ња. С 
дру ге стра не, ја ча ње хри шћан ске за јед ни це иза зи ва ло је све ве ће по те шко ће 
у по гле ду ду хов ног и на ци о нал ног иден ти те та. Још је дан мо ме нат је од и грао 
из ве сну уло гу. На и ме, по сле вој ног по ра за, од је вреј ских по ли тич ко˗ре ли-
гиј ских фрак ци ја оста ли су са мо фа ри се ји, као но си о ци ду хов ног жи во та. 
Све се то ну жно од ра зи ло на ра ни је би блиј ске спи се. Стан дар ди за ци ја тек-
ста би ла је је дан од им пе ра ти ва, што је зна чи ло ко рек ци ју и ујед на ча ва ње 
ра ни јих ру ко пи са, ко ји су се та да на ла зи ли у раз ли чи тим тек сто ло шким 
фор ма ма. Ме ђу тим, и пре то га пе ри о да при мет не су из ве сне ко рек ци је Сеп-
ту а гин ти ног пре во да на осно ву је вреј ског тек ста. 

1.1.καίγε –РеЦензиЈа.Још је у прет хри шћан ском пе ри о ду по чео рад на 
пре пра вља њу и ко рек ци ја ма Сеп ту а гин те, што се мо же за кљу чи ти на осно ву 
спи са из На хал Хе ве ра и Ва ди Му ра ба‛ат а. Они су на ста ли не што ка сни је 
од ку мран ских спи са, и из гле да да су са кри ве ни у пе ћи не у вре ме Дру гог 
је вреј ског уста на ка (132–135).1 Грч ки ру ко пис Два на е сто ри це ма лих про ро ка, 
от кри вен у На хал Хе ве ру, по ка зу је да је ве ро ват но до шло до ре ви зи је рани-
јег грч ког пре во да. Ре ди го ва ни текст ви ше на ги ње про то ма со рет ском. Чак 
ре до след ма лих про ро ка од го ва ра ма со рет ској тра ди ци ји. По сто је ћи фраг-
мен ти са др же сти хо ве из Јо не, Ми хе ја, На у ма, Ава ку ма, Со фо ни је и За ха ри-
је. Тек сту ал на ис тра жи ва ња по ка зу ју да овај текст не пред ста вља не за ви сан 
пре вод, већ је вреј ско˗па ле стин ску ре цен зи ју грч ке вер зи је глав не Сеп ту а-
гин ти не тра ди ци је (Barthelemy 1963). Тек сто ви су мо гли на ста ти у пе ри о ду од 
150. го ди не пХ до 50. го ди не, с ти ме што 1. век пХ де лу је нај ре а ли стич није.

1 Тек сто ви из На хал Хе ве ра по ти чу из вре ме на Дру гог ју деј ског устан ка (132–135 
го ди не). У дво стру кој пе ћи ни 5/6 про на ђе ни су фраг мен ти Бр 19, 2-4; 20, 7-8; 27, 2-13; 28, 
11-12 (5/6Hev/Se 1+2), Пнз 9, 5-6.21-23 (5/6Hev/Se 3) и Пс 7-11; 12-13; 15 1-5; 16, 1; 18; 22-25; 31 
(5/6Hev-Se 4). У пе ћи ни 8, ‘пе ћи на ужа са’, на ђе ни су Два на е сто ри це ма лих про ро ка (8Hev XII) 
на грч ком. Они пра те про то-ма со рет ски рас по ред и мо гу се упо ре ди ти са ку мран ским ру-
ко пи сом 4Q76 (4QXI Ia).
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Јед на од основ них од ли ка ове ре цен зи је је сте та да се је вреј ско [we] gam 
пре во ди са καίγε, због че га се обич но на зи ва καίγε –ре цен зи ја. Ра ни је се при-
пи си ва ла Те о до ти о ну. Ме ђу тим, но ви ја ис тра жи ва ња по ка зу ју да је ова ре-
цен зи ја знат но ста ри ја од Те о до ти о на, али да ме ђу њи ма по сто ји те сна ве за, 
па је на зи ва ју и καίγε˗Те о до ти он или Про то˗Те о до ти он. Од ли ке ове ре цен-
зи је ви де се у ње ном на гла ше ном фор мал ном при бли жа ва њу је вреј ском 
тек сту. Та ко ко рек то ри не пре во де све ти те тра грам. Упа дљи во је да се крат-
ки об лик је вреј ске лич не за ме ни це ’anî пре во ди са ἐγώ, док се ду жи об лик 
’ânoķî пре во ди са ἐγώ εἰμί, та мо где га пра ти лич ни гла гол. Ти пич но је нпр. 
да се šôfâr (рог) не пре во ди функ ци о нал но са σάλπιγξ (тру ба), не го са κερατίνη 
(рог). Ни је по зна то ко је су још књи ге пр о шле ове пре прав ке. Књи ге о ца ре-
ви ма (Сам –Цар) по ка зу ју да су са мо не ки одељ ци за хва ће ни овом ре цен зи јом 
(2Цар 10 1 – 3Цар 2 11; 3Цар 22 1 – 4Цар 25 30), док оста так не ре ви ди ра ног 
тек ста на ги ње ста ри јем Сеп ту а гин ти ном тек сту (fischer 2009: 130). У овој 
ре цен зи ји не при ме ћу је се ди ја лек ти ка су ко ба ра бин ског је вреј ства и хри-
шћан ства.

1.2.акила(α´).У пр вој по ло ви ни 2. ве ка, тач ни је око 130. го ди не, по-
ја вљу је се но ви пре вод, чи ји је ау тор био Аки ла. Он је био ро дом из Си но пе 
са Пон та (еПиФаниЈе, De men su ris et pon de ri bus, 14), и ро ђак рим ског им пе-
ра то ра Адри ја на. Цар га је име но вао да ру ко во ди об но вом Је ру са ли ма, пре-
и ме но ва ног у Ae lia Ca pi to li na. Пр во је по стао хри шћа нин, али се ка сни је 
пре о бра тио у ју деј ство и про у ча вао Пи смо код ис так ну тих ра би на. Аки лин 
рад ка рак те ри сти чан је по то ме што је на сто јао и ис тра ја вао на до слов ном 
пре во ђе њу (swete 21914: 31–42). Ори ген за ње га ка же да је „роб је вреј ских 
ре чи – δουλεύων τῇ ἑβραϊκῇ λέξει“ (Epi sto la ad Afri ca num 2 (PG 11), 52). Слич но 
се из ра жа вао и Је ро ним (Epi sto la 57 ad Pam mach, 11). То се по себ но од но-
си ло на реч ник, док је у по гле ду син так се био флек си бил ни ји. Та кав при ступ 
пре во ду са др жи до ста еле мен та та да шње ра бин ске хер ме не у ти ке (veltri 
1994: 92–130). Код Аки ле се осе ћа јак ути цај ра би Аки бе, ко ји је сма трао да 
у је вреј ском Пи сму сва ка реч и сло во има ју сво је зна че ње. Та ко он на по-
чет ку По ста ња уме сто „ἐν ἀρχῇ ἐποίησ εν ὁ θεὸς“ пре во ди „ἐν κεφάλαιον 
ἔποιησ εν ὁ θεὸς“. Бу ду ћи да се [be]rêšît из во ди од ре чи r’oš, он до слов но ко-
ри сти грч ку реч κεφαλὴ. Исто та ко, не до ста је члан ис пред ре чи θεὸς, по што 
га не ма ни у је вреј ском ’ælohîm. Ин си сти ра ње на до слов ном пре во ду ви ди 
се и у то ме што са σύν пре во ди ’et. 

У ње го вом пре во ду се осе ћа ан ти хри шћан ска но та, та ко да из бе га ва 
не ке из ра зе из Сеп ту а гин те, ме ђу ко ји ма и оне ко ји су би ли у жи жи спо ро ва 
из ме ђу хри шћа на и Је вре ја. Је вреј ски из раз ‛almâh из Ис 7 14 Аки ла пре во ди 
са νεᾶνις, за раз ли ку од Се дам де се то ри це где се пре во ди као πα ρθένο ς. Још 
је упе ча тљи ви је да се mâšîah уме сто Χριστός пре во ди са ἠλειμμένος. Го то во 
је си гур но да је Аки лин ме тод био на ме њен као по моћ у би блиј ској ег зе ге-
зи, мо жда они ма ко ји ни су до бро зна ли је вреј ски (joBes–silva 2000: 40). 
Ори ген на во ди да је Аки ла „за до био по ве ре ње ме ђу Ју деј ци ма пре во де ћи 
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Пи смо на тај на чин што сле ду је је вреј ском чи та њу и ти ме омо гу ћу је раз у-
ме ва ње они ма ко ји не зна ју је вреј ски“ (Epi sto la ad Afri ca num 2 (PG 11), 52). 
Пре вод је ужи вао ве ли ки углед у је вреј ској за јед ни ци све до ше стог ве ка, 
па и ка сни је, док Ара пи ни су ко нач но за у зе ли Бли ски ис ток и ис ти сну ли 
грч ки из ши ре упо тре бе. 

1.3.сиМаХ(σ´).Убр зо по сле Аки ле на ста вљен је рад на пре во ђе њу. Тога 
по сла се ла тио Си мах, ве ро ват но кра јем 2. ве ка у Ке са ри ји Па ле стин ској. 
Је дан од до ка за да је та да де ло вао је су све до чан ства Ев се ви ја2 и Па ла ди ја.3 
По сре дан до каз је и то што за ње га ни је знао Ири неј Ли он ски (†202), док га 
Ори ген ко ри сти око 230 го ди не. Си ма хов иден ти тет ни је са свим по знат. 
Пре ма не ким из ве шта ји ма, био је хри шћа нин – еви о нит,4 док је пре ма други-
ма, био Је вре јин, од но сно пре о бра ће ни Са мар ја нин (еПиФаниЈе, De men su ris 
et pon de ri bus, 16). До ду ше, по ја ви ла су се ми шље ња да је он мо гао де ло ва ти 
у прет хри шћан ском пе ри о ду (jellicoe 1993: 96), али су она ма ло ве ро ват на. 
Мо гу ће је да се и он, слич но Те о до ти о ну, осло нио на јед ну ра ни ју тек сту ал ну 
тра ди ци ју. Си ма хов пре вод је остао у ма лом бро ју све до чан ста ва. То су 
углав ном на во ди цр кве них ота ца и гло се на мар ги на ма не ко ли ко би блиј ских 
ру ко пи са. Пре ма јед ном грч ком из ве шта ју, ко ји се да ти ра из ме ђу 1565. и 1575. 
го ди не у би бли о те ци из ве сног Кон стан ти на Ба ре но са по сто јао је Си ма хов 
пре вод чи та вог псал ти ра и дру гих де ло ва Ста рог Са ве за (marcos 2000: 128). 
По сле Ма кар ти је вог от кри ћа фраг мен та Хек са пле у Амро си јев ској би блио-
те ци у Ми ла ну,5 до шло се до бо љег уви да у Си ма хов пре во ди лач ки рад. 

На осно ву лек си ке и син так се мо же се за кљу чи ти да је Си мах по ред 
Сеп ту а гин те, по зна вао Аки лу и Те о до ти о на. У те о риј ском и ме то до ло шком 
сми слу су прот ста вљен је Аки ли (metzGer 1993: 142). У прин ци пу, пре вод 
сто ји на по ла пу та из ме ђу Аки ле и Сеп ту а гин те (luis 1981: 367–368). Из ве-
сно је да је имао за циљ да на чи ни пре вод на чи стом грч ком ко ји тач но од ра-
жа ва сми сао је вреј ског ори ги на ла. Си ма хов пре вод је ма ње до сло ван од 
Аки ли ног, али ви ше не го пре вод Се дам де се то ри це. Ње гов грч ки је вр ло 
сли чан је зи ку ње му са вре ме них грч ких пи са ца, а сам текст је ве ро ват но био 

2 „А Ори ген об ја шња ва да је до био ове из ве шта је, за јед но са дру гим Си ма хо вим ту-
ма че њи ма Пи сма, од не ке Ју ли ја не, ко ја је, ка ко ка же, до би ла ове књи ге од са мог Си ма ха“ 
(Hi sto ria Ec cle si a sti ca VI, 17).

3 „Од не ке Ју ли ја не, де ви це из Ке са ри је Ка па до киј ске, за ко ју се го во ри ло да је ве о ма 
уче на и вр лин ска же на. Две го ди не је Ори ген, пи сац ко ји је бе жао пред про го ном па га на, 
про вео код ње, ко ја га је ис по ма га ла сво јом слу жбом и до бри ма. И на шао сам ово за пи са но 
у јед ној ста рој књи зи, у одељ ку ко ји је пи сан Ори ге но вом ру ком: ‘На шао сам ову књи гу у 
ку ћи Ју ли ја не, де ви це из Ке са ри је; књи га је би ла са кри ве на у ње ној ку ћи. Она ми је ре кла 
да је књи гу до би ла лич но од Си ма ха, је вреј ског пре во ди о ца’“ (Hi sto ria La u si a ca LXIV).

4 Ев се ви је за ње га ка же: „И од ових истих ту ма ча ва жно је зна ти да је Си мах био еви-
о нит, и зна ти да од ре ђе ни из ве шта ји о Си ма ху цир ку ли шу; у тим из ве шта ји ма, из гле да, он 
по ле ми ше про тив Еван ђе ља по Ма те ју, учвр шћу ју ћи го ре по ме ну ту је рес“ (Hi sto ria Ec cle
si a sti ca VI, 17).

5 Psal te rii He xa pli Re li qu i ae, cu ra et stu dio Jo han nes Card. Mer ca ti, pars pri ma, Rom 1958.
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на ме њен је ли ни зо ва ним Је вре ји ма ко ји су при па да ли сред њем ста ле жу. 
Та ко ђе је мо гу ће да је Си мах по ку ша вао да из бег не осе ћај ап сурд но сти који 
је Аки лин пре вод мо гао да иза зо ве код чи та о ца ко ји ни је упо знат са је вреј-
ским је зи ком, до ка зу ју ћи сво јим пре во дом да је стил ски при хва тљи во пре-
ве сти Би бли ју на грч ки (marcos 2000: 129). Сто га је ра зу мљи во због че га је 
мно го па жње по све ћи вао сти лу, осла ња ју ћи се на та да шњу је лин ску про зу 
(hanhart 1989: 188). Ње гов рад је ка рак те ри сти чан по то ме што успе шно 
ком би ну је стил, из у зет но је ја сан, пра ти сми сао и вер но пре но си зна че ња 
са ори ги на ла, успе ва ју ћи да очу ва грч ки иди ом. Код ње га се, та ко ђе, сре ћу 
еле мен ти ра бин ске ег зе ге зе, та ко да не ки на уч ни ци пре вод на зи ва ју ‘грч ки 
Тар гум’ или ‘та на ит ска Сеп ту а гин та’ (salvesen 1991: 296–297).

1.4.ТеодоТион(θ´).Пре ма ра ни јој тра ди ци ји, Те о до ти он је био ро дом 
из Ефе са и је вреј ски про зе лит (иРинеј, Con tra he a re ses 3, 21, 1). Ве ро ват но 
је де ло вао за вре ме им пе ра то ра Ко мо да, око 190. го ди не. Ири неј ка же да је 
Те о до ти он био је вреј ски обра ће ник из Ефе са, ко ји је пре во дио је вреј ске спи-
се на грч ки (Con tra he a re ses 3.21.1). Епи фа ни је га је, чи ни се, ме шао са Аки лом, 
го во ре ћи да по ти че из Пон та и да је био уче ник Мар ки о нов (De men su ris et 
pon de ri bus, 17). Је ро ним га на зи ва еви о ни том (Li ber de Vi ris Il lu stri bus, 54). 
Епи фа ни је и Је ро ним на гла ша ва ју да је Те о до ти он, иа ко пре во ди је вреј ски, 
бли зак и Сеп ту а гин ти. Већ је ре че но да је Те о до ти он нај ве ро ват ни је на ста-
вак καίγε˗ре цен зи је. Оста је отво ре но пи та ње у ко јој он ме ри пре но си ра ни ју 
тек сто ло шку ва ри јан ту, то јест ко ли ко је лич но у ње ном окви ру вр шио до-
дат не ко рек ци је. На уч ни ци су ми шље ња да је оста вио из ве стан траг ис пра-
вља ју ћи ра ни је ре ви зи је. Као и ње го ви прет ход ни ци, ори јен ти сао се пре ма 
је вреј ском тек сту. У по гле ду ње го вог од но са пре ма је вреј ском тек сту и обзи-
ра на спрам Сеп ту а гин те, Те о до ти он је не где из ме ђу Аки ле и Си ма ха, с тим 
што има до дир них та ча ка са Аки лом. 

По се бан пр о блем пред ста вља Књи га про ро ка Да ни ла, за ко ју се ра ни је 
ми сли ло да је пре у зе та из Те о до ти о но вог пре во да. Да нас су на уч ни ци ми-
шље ња да Књи га не ма ве зе са Те о до ти о ном, не го да је реч о јед ној ра ни јој 
ре цен зи ји ко ја је де лом на ста ла са ара меј ско˗је вреј ског ори ги на ла, а де лом 
са ра ни јег пре ра ђе ног Сеп ту а гин ти на тек ста (schmitt 1992: 1–29). Те о до тио-
но ва ре цен зи ја је пре жи ве ла је ди но у фраг мен ти ма и изо ло ва ним чи та њи ма, 
очу ва ним на мар ги на ма у ка сни јим ру ко пи си ма Сеп ту а гин те, или у ци та-
ти ма па три стич ких пи са ца. Глав на ка рак те ри сти ка чи та ња тра ди ци о нал но 
при пи са них Те о до ти о ну је сте тен ден ци ја ка тран скри бо ва њу не по зна тих 
је вреј ских ре чи (име на жи во ти ња, др ве ћа итд.) и тех нич ких тер ми на, по-
себ но та мо где је уме шан култ, ма да та на ви ка ни је у пот пу но сти до след на. 
С дру ге стра не, не ма по себ но уо би ча је них осо бе но сти: пре вод је бли зак 
је вреј ском, али без чи ње ња на си ља над грч ким (dines 2004: 104).

Још су у ан тич ким из ве шта ји ма Аки ла, Си мах и Те о до ти он за јед но на-
зи ва ни ‘тро ји ца’ (οἱ γ´ или οἱ λ́ ). Оп ште је по зна та Је ро ни мо ва ла пи дар на оце-
на њи хо вих пре во да: „Аки ла пре во ди роп ски и до слов но, Си мах по сми слу, 
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Те о до ти он као и ста ри (LXX)“.6 Ра ни је се у на у ци сма тра ло да су у пи та њу 
пре во ди, да нас се ви ше го во ри о ре ви зи ја ма. То је и да ље отво ре но пи та ње. 
Раз ли ке из ме ђу пре во да и ре ви зи је ни је јед но став но раз гра ни чи ти, по го то во 
ка да су у пи та њу ста ри тек сто ви. У овом слу ча ју, про блем је и то што нема-
мо це ло вит увид у тро ји це пре во ди ла ца/ре цен зе на та де ло. Је ди но је из ве сно 
да је реч о ју деј ском или ра бин ском по ку ша ју да се из на ђе но ви текст ко ји 
би био бо љи од та да по сто је ће Сеп ту а гин те. Сва тро ји ца су пред со бом си-
гур но има ли Сеп ту а гин ту и је вреј ске тек сто ве, и у том про сто ру се кре тао 
њи хов рад. Уоп ште се отва ра пи та ње ре ви зи ја (ре цен зи ја) на на чин ка ко се 
то ра ни је у тек сто ло шкој кри ти ци схва та ло. Тек сто ло зи по ку ша ва ју да дефи-
ни шу пој мо ве ре ви зи ја и ре цен зи ја. На и ме, да би се јед на тек сту ал на тради-
ци ја тре ти ра ла као ре цен зи ја Сеп ту а гин те, по треб но је да бу ду ис пу ње на два 
усло ва. Пр во, Сеп ту а гин та и прет по ста вље на ре цен зи ја тре ба да су за сно-
ва не на исто вет ном тек сту ал ном пред ло шку. Дру го, ре цен зи ја ко ри гу је текст 
Сеп ту а гин те, с ци љем да се до би је тач ни ји пре вод је вреј ског из во ра (tov 
1992: 119). Ре ви зи ја се ви ше схва та као ши ри по јам, ко ји мо же да под ра зу-
ме ва и ре цен зи ју, али и но ве пре во де, ко ји се ‘до ди ру ју’ са већ по сто је ћим 
пре во дом. По то ме пи та њу не по сто ји је дин ствен став. Мо жда је у том сми-
слу нај бо ље го во ри ти о је вреј ским ре ви зи ја ма и хри шћан ским ре цен зи ја ма.

2.ХРиШћанскеРеЦензиЈе. Сеп ту а гин та је од са мих по че та ка хри шћан-
ске Цр кве схва ће на као Све то Пи смо. Ме ђу тим, у вре ме ну на стан ка но воса-
ве зних спи са и не ко ли ко де це ни ја ка сни је, грч ки пре во ди су пред ста вља ли 
не ко хе рент ну тек сту ал ну зби р ку, ко ја је тек раз во јем хри шћан ске те о ло ги је 
до би ја ла сво је ка нон ске и тек сто ло шке обри се. Од нос хри шћан ских те о ло га 
пре ма Сеп ту а гин ти ном тек сту је био раз ли чит у по ре ђе њу са од но сом ка-
сни јих ра би на пре ма ње му. Ипак, без об зи ра на ба зич но раз ли чит став, и 
ов де се осе ћа ла по тре ба ис прав ки ста рог пре во да. На то се од ра зи ла и ак тив-
ност по ме ну тих је вреј ских пре во ди ла ца, што се ви ди и на осно ву еле мен тар-
ног исто риј ског уви да. Та ко ђе су убр за но ши ре ње хри шћан ских за јед ни ца 
и њи хо ва те ри то ри јал на уда ље ност уве ћа ва ли по тре бу умно жа ва ња спи са. 
То је већ по се би узро ко ва ло ве ћи број тек сто ло шких ва ри јан ти. Иа ко ни код 
ра них хри шћа на ни је по сто ја ла свест о по тре би јед но о бра зног би блиј ског 
тек ста, по сто ја ње ве ли ког бро ја тек сто ло шких ва ри ја ци ја ни је оста вља ло 
рав но ду шним та да шње ег зе ге те.

2.1.ХексаПла.Пр ву ве ли ку хри шћан ску ре цен зи ју на чи нио је Ори ген 
(185–254), зна ме ни ти хри шћан ски те о лог и ве ли ки по зна ва лац би блиј ског 
тек ста. Та ре цен зи ја се зо ве Хек са пла, и упра во на ста је по сле на ве де не ‘тро-
ји це’ је вреј ских пре во ди ла ца. Ори ген је Хек са пла са ста вио у вре ме ну од 

6 ЈеРониМ, Pra e fa tio in li brum II Chro ni co rum Eu se bii (PL 27), 227: „Aqu i la et Symmac hus 
et The o do cio, in ci ta ti di ver sum pe ne opus in eo dem ope re pro di de runt; alio ni ten te ver bum de 
ver bo ex pri me re, alio sen sum po ti us se qui, ter tio non mul tum a ve te ri bus dic re pa re“.
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230. до 240. го ди не. Кван ти та тив но гле да но, ве ро ват но је реч о нај о бим ни јем 
де лу ан тич ког све та. Хек са пла је би ла ис пи са на на око шест хи ља да стра на 
(по да на шњим ме ра ма), и об у хва та пе де сет то мо ва. На жа лост, она је уни-
ште на по сле арап ског осва ја ња у 7. ве ку, та ко да је не по врат но из гу бље на. 
Ори ген је на чи нио Хек са плу на тај на чин што је у шест сту ба ца (ко ло на) 
по ре ђао раз ли чи те вер зи је би блиј ских тек сто ва. То је не ка вр ста ста ро са ве зне 
пре во ди лач ке си ноп се. Текст је рас по ре дио на сле де ћи на чин: 1. Је вреј ски 
текст (hO); 2. Грч ка тран сли те ра ци ја је вреј ског тек ста (hT); 3. Аки ла (α´); 4. 
Си мах (σ´); 5. Сеп ту а гин та (οι ό /G); 6. Те о до ти он (θ´), што се мо же и гра фич-
ки пред ста ви ти:

1. 2. 3. 4. 5. 6.

hO hT α´ σ´ οι ο´ / G
/ LXX

θ´

Пр ви сту бац је чи нио је вреј ски текст, ко ји је био ис пи сан је вреј ским 
пи смом. Ни је дан ру ко пис ни је пре о стао на осно ву ко јег би се мо гао ви де ти 
ис пи сан је вреј ски текст. То је де лом по бу ди ло из ве сне сум ње у по сто ја ње 
та квог ступ ца. Ипак, та кве прет по став ке ни су до вољ но уте ме ље не.7 Зна-
чај ни је пи та ње је тек сту ал на фор ма или ру ко пи сна тра ди ци ја ко јој је текст 
при па дао. На уч ни ци га нај ра ди је иден ти фи ку ју као про то ма со рет ски. За-
го нет на је и свр ха дру гог ступ ца у ко јој се на ла зио је вреј ски текст у грч кој 
тран сли те ра ци ји. Мо гу ће је да је тре ба ло да по слу жи је ли ни зо ва ним Је вре-
ји ма, ко ји су сла бо зна ли је вреј ски, да мо гу чи та ти текст на си на го гал ном 
бо го слу же њу. Дру га, и ве ро ват ни ја, оп ци ја је сте да је на тај на чин во ка ли-
зо ван кон со нант ски текст, што је омо гу ћа ва ло пра вил но чи та ње је вреј ских 
ре чи (emerton 1956: 79–87). Пра вил но чи та ње се ти ца ло и не ких не ја сних 
из ра за, чи је се зна че ње ме ња дру га чи јом во ка ли за ци јом. Тек су ма со ре ти у 
сред њем ве ку во ка ли зо ва ли кон со нант ски текст, из раз ло га да се не из гу би 
та чан из го вор на пи са них ре чи. Мо гу ће да је то био раз лог и код је ли ни зо-
ва них Је вре ја још у ан тич ко до ба. Ори ген га је ве ро ват но пре у зео из је вреј-
ске си на го ге.

По сле је вреј ских тек сто ва сле дио је Аки ла, што је при род но, с об зи ром 
на то да се он тру дио да оста не што вер ни ји је вреј ском тек сту. Си мах је био 
ви ше усме рен на циљ ни је зик, због че га је ста јао не по сред но уз Сеп ту а гин ту. 

7 Сум њу у по сто ја ње кон со нант ског тек ста по бу ди ло је то што до сад је ди ни про на-
ђе ни фраг мент Хек са пле, на ко јем су де ло ви пса ла ма, не са др жи пр ви сту бац. Фраг мент је, 
ина че, у Амро си јев ској би бли о те ци у Ми ла ну про на шао и об ја вио 1897. го ди не кар ди нал 
Јо хан Мер ка ти (Psal te rii He xa pli Re li qu i ae, cu ra et stu dio Jo han nes Card. Mer ca ti, pars pri ma, 
Rom 1958). Фраг мент са др жи пре о ста лих пет ко лум ни (2–6), и ра ди се о ми ну скул ном руко-
пи су, ко ји по ти че из пе ри о да IX до XI ве ка. Бу ду ћи да је ру ко пис ка сни јег да ту ма, од су ство 
је вреј ског тек ста је ра зу мљи во из раз ло га што хри шћан ски пре пи си ва чи ни су има ли инте-
ре са за је вреј ски је зик.
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Ње го ва фун ци ја је мо гла да бу де и то да по ја сни Аки лу, а са мим тим и је-
вреј ски текст. Те о до ти он се на ла зио на кра ју, по сле Сеп ту а гин те и мо гао је 
да по слу жи као из бор не ког пре во ди лач ког ре ше ња. На рав но, то је прет по-
став ка. Ори ген је у де лу Хек са пле где су би ли псал ми на вео још три вер зи је 
тек ста, ко је се на зи ва ју Квин та (ε´), Сек ста (ζ´) и Сеп ти ма (ή ). До ду ше, од 
њих је исто вре ме но ко ри стио са мо по две, због че га се по ја вљи ва ло осам 
сту ба ца, а ода тле и на зив Ок та пла. Бу ду ћи да је ко ри ште не за псал ме и 
мо жда још по не ку књи гу, оне ве ро ват но не пред ста вља ју це ло вит пре вод 
Ста рог Са ве за (marcos 2000: 155–173). Упа дљи во је да се по ја вљу ју код 
пса ла ма, што је и ло гич но јер су псал ми због по ет ског ка рак те ра и бо го-
слу жбе ног зна ча ја има ли ви ше пре во да.

Мо жда нај за го нет ни је пи та ње чи та ве Хек са пле пред ста вља упра во 
пе ти сту бац – текст Сеп ту а гин те. Ори ген је при ме тио мно го раз ли ка из ме ђу 
Сеп ту а гин те и је вреј ског тек ста. Сто га је хтео да ре ви ди ра по сто је ћи текст 
Сеп ту а гин те, ко ри гу ју ћи га на осно ву је вреј ског пред ло шка. Он је сам опи-
сао свр ху свог де ла, као и на чин на ко ји је то из вр шио (Epi sto la ad Afri ca num 
3–4 (PG 11), 51–60). У том по слу ко ри стио се ме то до ло ги јом алек сан дриј ских 
гра ма ти ча ра, узев ши Ари стар хо ве зна ко ве, ко јим су на сли чан на чин тек-
сту ал но ко ри го ва ни хо ме ров ски епо ви. Упо ре ђи вао је Сеп ту а гин тин и је вреј-
ски текст на тај на чин, што би их, ако не ки де ло ви тек ста по сто је у Сеп ту-
а гин ти, а не ма их у је вреј ском, озна ча вао обе лом (÷), што је зна чи ло су ви шак. 
Он тај текст ни је хтео да укло ни, не го га је са мо озна ча во. Уко ли ко би, пак, 
не што из о ста ја ло код Се дам де се то ри це, а на ла зи ло се у је вреј ском тек сту, 
озна чио би то асте ри ском (), што је зна чи ло ма њак. Та ме ста је по пу ња вао 
из јед ног од по сто је ћих пре во да, Аки ле или че шће Те о до ти о на. Ка да је тек-
сту ал ни оде љак био ду жи од јед не ре чи, он да је на кра ју ста вљао ме то бел 
(⁒,↗). Сам Ори ген то об ја шња ва на при ме ру Пост 1 7,8 а то је тре ба ло ова ко 
да из гле да: „καὶ ἐποίησ εν ὁ θεὸς τὸ στερέωμα καὶ διεχώρισεν ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ 
ὕδατος ὃ ἦν ὑποκάτω τοῦ στε ρεώματος καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπάνω τοῦ 
στε ρεώματος,  καὶ ἐγένετο οὕτως┻“. Та ко зва на фор му ла из вр ше ња „wajhî 
– ķên – καὶ ἐγένετο οὕτως“ на ла зи ла се у је вреј ском тек сту, док је у Сеп ту а-
гин ти пр во бит но не до ста ја ла. Ори ген ју је унео у пре вод Се дам де се то ри це 
и та ко озна чио уба че ни текст. Ви шак тек ста, као нпр. у Пост 1 14, тре ба ло 
је озна чи ти „÷ εἰς φαῦσιν τῆς γῆς ↗“.9 На ве де на ре че ни ца ни је по сто ја ла у 
је вреј ском тек сту. На овај на чин Ори ген је вр шио ре цен зи ју Сеп ту а гин те.

8 Ори ген то кон крет но об ја шња ва у свом спи су (пи сму) Epi sto la ad Afri ca num 4 (PG 11), 
56–57.

9 На чин ко ри ште ња ди ја крич ких зна ко ва мо же се на ро чи то ви де ти у два ко дек са: 
Co dex Col ber toSar ra vi a nus (G), ко ји по ти че из 4/5. ве ка и Co dex Mar cha li a nus (Q), из 6. ве ка. 
Co dex Col ber toSar ra vi a nus об у хва та спи се од По ста ња до Ца ре ва (са не ким ис пу сти ма), и 
укуп но са др жи 153 ли ста. До бар при мер Ори ге но вог ко ри шће ња зна ко ва мо же се ви де ти на 
ли сту на ко јем се на ла зи од ло мак ИНав 10 12–19. У дру гом ко дек су (Co dex Mar cha li a nus), ко ји 
та ко ђе са др жи хек са плар ну ру ко пи сну тра ди ци ју, ко рек тор је унео ал тер на тив на хек са плар на 
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Иа ко се на пр ви по глед Ори ге нов по сту пак чи ни ја сним, мно го то га и 
да ље је крај ње не по зна то. Из ве сно је да је он уно сио и не ке пре прав ке ко је 
ни је озна ча вао (fischer 2009: 137). Још ве ћи про блем пред ста вља то што је 
не по знат је вреј ски пред ло жак ко ји је Ори ген увр стио у Хек са плу. Не спор но 
је да је то био текст ко ји се ни је по ду да рао са пред ло шком са ко јег је пре во-
ђе на Сеп ту а гин та, че га уче ни Алек сан дри јац ни је ни био све стан. На осно ву 
ње го вог опи са мо же се за кљу чи ти да је по сто ја ло мно го раз ли ка: 

И у на шим при мер ци ма мно гих дру гих све тих књи га по не кад сам 
про на ла зио ви ше, а по не кад ма ње не го у је вреј ском. На ве шћу не ко ли ко 
при ме ра, по што је не мо гу ће на ве сти све. У Књи зи о Је сти ри ни мо ли тва 
Мар до хе је ва, ни ти мо ли тва Је сти ри на, обе при до да те да про све те [уздиг-
ну] чи та о ца, не по сто је у је вреј ском. Не ма ни пи са ма – ни оног о ис ко-
ре њи ва њу Је вре ја упу ће ног Ха ма ну, ни ти оног ко је [пише] Мар до хеј у 
Ар так серк со во име из ба вља ју ћи на род од смр ти [погибије]. На да ље, у 
Књи зи о Јо ву ре чи од: Пи са но је да ће он вас кр су ти [устати поново] са 
они ма ко је Го спод вас кр са ва [подиже], па до кра ја, не по сто је у је вреј ском 
[т ек сту] ни ти код Аки ле, прем да се на ла зе у Сеп ту а гин ти и код Те о до ти-
о на, сла жу ћи се ме ђу соб но бар по сми слу [οὐ κεῖται παρὰ τοῖς ῾Εβραίοις∙ 
διόπερ οὐδὲ παρὰ τῷ ̓Ακύλᾳ∙ παρὰ δὲ τοῖς Ο ,́ καὶ Θεοδοτίωνι τὰ ἱσοδυναμοῦντα 
ἀλλήλοις]. И на мо гим дру гим ме сти ма у Јо ву у на шим пре во ди ма на шао 
сам ви ше са др жи не не го у је вреј ском, кат кад ма ло, а по не кад и до ста 
ви ше; ма ло ви ше као ка да ре чи ма: Уста ју ћи ују тро, он при не се жр тве 
па ље ни це – по ну де за њих пре ма њи хо вом бро ју они до да ју јед ну ју ни цу 
за грех њи хо ве ду ше или ре чи ма Ан ђе ли Бо жи ји до ђо ше да се по ка жу 
пред Бо гом, и ђа во по ђе с њи ма до да так иду ћи та мо˗ам о по зе мљи и хода
ју ћи го ре –до ле по њој. Исто та ко, по сле ре чи Бог да де, Бог и узе је вреј ски 
не ма Би она ко ка ко се Го спо ду учи ни да је до бро. По том, на ше вер зи је су 
оп шир ни је не го је вреј ске ка да Јо ву го во ри же на Ко ли ко ду го ћеш из др жа
ти? А он ре че: Гле, че ка ћу још ма ло док, тра же ћи на ду у сво је спа се ње, 
пре ста ну мо је му ке и ту га ко ја ме је об у зе ла; јер, они са др же са мо ре чи 
же не: Ре ци реч про тив Бо га и умри. 

Опет, у чи та вом Јо ву по сто је у је вреј ском де ло ви ко ји су из о ста вље ни 
у на шим пре во ди ма, у на че лу че ти ри или пет сти хо ва, али по не кад, то може 
би ти и че тр на ест, де вет на ест или ше сна ест сти хо ва. Али за што бих на бра-
јао све при ме ре ко је сам при ку пио са мно го тру да да до ка жем да сам све стан 
раз ли ке из ме ђу на ших вер зи ја и је вреј ске? У Је ре ми ји сам за па зио мно го 
при ме ра и до и ста сам у тој Књи зи про на шао мно штво пре ме шта ња и ва ри-
ја ци ја у тек сту про ро штва. Да ље, у По ста њу, ре чи: Ви де Бог да је до бро, по што 
је на чи њен свод, не по сто је у је вреј ском, и ме ђу њи ма по сто ји не ма ли спор 
око ово га; и дру ге слу ча је ве ко ји се мо гу на ћи у По ста њу обе ле жа вао сам, 
ра ди раз ли ко ва ња, зна ком ко ји Је ли ни зо ву обел, док сам, с дру ге стра не 

чи та ња од Аки ле и Те о до ти о на, што се мо же ја сно за па зи ти на ли сту ко ји са др жи оде љак 
из Јер 42, 11–19.
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асте ри ском озна ча вао оне одељ ке у на шим вер зи ја ма ко ји не по сто је у је вреј-
ском. Тре ба ли по ми ња ти Из ла зак, где по сто је та кве раз ли ке у оно ме што 
је ре че но о ша то ру и ње го вом пре двор ју, о ков че гу и о оде жда ма пр во све ште-
ни ка и све ште ни ка, та ко да се по не кад чи ни да зна че ње чак ни је ни срод но? 
И, не мој те ре ћи да, ка да при ме ти мо ова кве ства ри, тре ба да од мах од ба ци-
мо као ла жне при мер ке у упо тре би у на шим цр ква ма и на ло жи мо брат ству 
да укло ни ва же ће Све те књи ге, те да на го во ри мо Је вре је да нам да ју пре пи се 
ко ји ће би ти не так ну ти и не кри во тво ре ни [Ὥρα  τοίνυν εἱ μὴ λανθάνει ἡμᾶς 
τὰ τοιαῦτα, αθ ε τεῖν τὰ ἐν ταῖς ̓ Εκκλησίαις φερόμενα ἀντίγραφα, καὶ νομοτεθῆσαι 
τῇ ἀδελφότητι, απ οθέσθ αι μὲν τὰς παρ‵ αὐτοῖς ἐπιφερομὲνας ἱερὰς βίβλους, 
κολακεύειν δὲ ̓ Ιουδαίους, καὶ πείθειν, ἴνα μεταδῶσιν ἡμῖν τῶν καταρῶν, καὶ μηδὲν 
πλάσμα ἐχόντων]! Тре ба ли прет по ста ви ти да Про ви ђе ње, ко је је кроз Све то 
Пи смо из гра ди ло све Цр кве у Хри сту, ни је ми сли ло на оне ку пље не по ску пој 
це ни за ко је је Хри стос умро, и ко га, иа ко је Син Бо жи ји, Бог, ко ји је љу бав, 
ни је по ште део, већ га је дао за све нас да би кроз ње га на ма мо гао без у слов но 
да ро ва ти све (Epi sto la ad Afri ca num 3-4, PG 11, 52–60).

Пот пу но је ја сно да је Ори ген био све стан мно гих раз ли ка, али ни је био 
ми шље ња да је због то га Сеп ту а гин тин текст не до ста тан. На про тив, он је 
за ње га био бо гом да но Све то Пи смо „ко је је из гра ди ло све Цр кве у Хри сту“. 
Бу ду ћи да је ста ри грч ки пре вод Све то Пи смо Цр кве, он се пре ма ње му оба-
зри во од но сио, ка ко и сâм ка же: „При да вао сам по себ ну па жњу пре во ду 
Се дам де се то ри це, ка ко ми се не би при пи са ла би ло ка ква пре ва ра пре ма 
Цр ка ва ма ко је се на ла зе под не бом“ (Epi sto la ad Afri ca num 5, PG 11, 60). Без 
об зи ра на то што је кон ста то вао мно ге раз ли ке, ве ро ват но је вр шио са мо 
ма ње ко рек ци је тек ста, где се осла њао на оста ле пре во де. Ве ће раз ли ке де-
фи ни тив но је оста вио, јер су оне оста ле и по сле Хек са пле. Ме ђу тим, и да ље 
оста је отво ре но пи та ње шта је ура дио са пе тим ступ цем. Има прет по став-
ки, за сно ва них на не ко ли ко фраг ме на та пре пи са Хек са пле, да је пе ти сту бац 
остао не так нут, а да је Ори ге но ва лич на ре цен зи ја об ја вље на по себ но. У 
сва ком слу ча ју, хек са плар на ре цен зи ја по ста ла је ши ро ко при хва ће на у ве-
ли ком де лу ис точ них Цр ка ва. При сут на је у ве ли ком бро ју раз ли чи тих 
ру ко пи са, од ко јих је нај ва жни ји Си ро˗Хек са пла – је дан из ра зи то до сло ван 
пре вод хек са плар не Сеп ту а гин те на си риј ски, на стао у VII ве ку. 

2.2.исиХиЈеваРеЦензиЈа.По ред Хек са пле у ра ној Цр кви по ја ви ле су се 
још две ре цен зи је. Је ро ним их, по ред Ори ге на, из ри чи то на во ди и ве зу је за 
од ре ђе не лич но сти: „Aлександрија у свом пре во ду Сеп ту а гин те ис ти че 
Иси хи ја; Ца ри град до Ан ти о хи је при хва та при мер ке све ште ни ка Лу ки ја на, 
док обла сти ко је су из ме ђу њих чи та ју па ле стин ске ру ко пи се ко је је из ра дио 
Ори ген, а пре но си ли су их Ев се ви је и Пам фил“ (Pra e fa tio in Pa ra li po me na, 
PL 28, 1324–1325). Је ро ним ре цен зи ју при пи су је еги пат ском епи ско пу Иси-
хи ју (око 300. го ди не). Ме ђу тим, иден ти тет Иси хи ја оста је не ја сан и не 
по сто ји до во љан број ру ко пи са за из ра зи то еги пат ски тип ре цен зи је, па је 
са да ве ћи на уче ња ка скеп тич на да је уоп ште по сто ја ла Иси хи је ва ре цен зи ја, 
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у сми слу си сте мат ске пре ра де Сеп ту а гин те. Оно на шта се Је ро ним по зи ва, 
гле да но из са вре ме не на уч не пер спек ти ве, ви ше се од но си на спо ра дич не 
ло кал не тек сту ал не ка рак те ри сти ке. Ка рак те ри стич на ‘еги пат ска’ чи та ња 
би мо гла да бу ду по твр да за Па пи рус 965, из ра ног 3. ве ка, бо ха ир ску вер-
зи ју, и не ка па три стич ка пи са ња, по себ но Ки ри ла Алек сан дриј ског у Ко
мен та ру на Ма ле про ро ке (425) и Ди ди ма Сле пог у Ко мен та ру на За ха ри
ја (387). Ка рак те ри стич не осо би не су скло ност крат ком чи та њу, очу ва ње 
ста рог ре да ре чи, не ка сло бод на пре во ђе ња ко ја ни су усло вље на је вреј ским, 
и ве ли ки број иди о син кра зиј ских чи та ња. За са да ру ко пи сни до каз не обез-
бе ђу је ко хе рент ну сли ку. Пи та ње Иси хи је ве ре цен зи је је и да ље отво ре но. 

2.3.лукиЈановаРеЦензиЈа.Ова ре вен зи ја се при пи су је му че ни ку Лу ки-
ја ну (†312), чу ве ном и ути цај ном ег зе ге ти то га до ба. Ме ђу тим, обим и при-
ро да ње го ве об ра де Све тог Пи сма ни је са свим по зна та. Ни су на ђе ни лу ки-
јан ски тра го ви у Пе ток њиж ју, док су де ли ми це при сут ни у Рут, Цар, Дн, 
Језд, као и Ис и Псал ти ру. Он је, из гле да, нај ви ше па жње по све тио сти ли-
сти ци (metzGer 1963: 1–41), што се ви ди на псал ми ма, а раз лог је њи хо ва 
бо го слу жбе на упо тре ба и по ет ски је зик. Је вреј ски текст на ко ји се Лу ки јан 
осла њао ни је по знат, док jе из ве сно да је ко ри стио Хек са плу, а још у ве ћој 
ме ри Си ма ха. Јед на од глав них ка рак те ри сти ка овог ти па тек ста је ко рек ција 
ки ни ди ја лек та (κοινή διάλεκτος) са они ма ко ји су ли те рар но бли жи атич ком 
грч ком. Дру ге сти ли стич ке ка рак те ри сти ке укљу чу ју упо тре бу си но ни ма 
и скло ност ка сло же ним гла го ли ма. Та ко ђе, по сто ја ла је и бри га око то га да 
се раз ја сни сми сао и по бољ ша гра ма ти ка Сеп ту а гин те до да ва њем по год них 
на зи ва, лич них за ме ни ца, ве зни ка и та ко да ље (dines 2004: 104).

Ме ђу тим, но ви ји тек сто ло шки уви ди по ка зу ју да се у осно ви Лу ки ја-
но ве ре цен зи је на ла зи ста ри ја тра ди ци ја, ко ју су, мо жда, ко ри сти ли и Јо сиф 
Фла ви је и Ју стин Му че ник, а ко ја је на осно ву не ких фраг ме на та при мет на 
у ста рим ру ко пи си ма Ве тус ла ти не, као и ла тин ских пи са ца Тер ту ли ја на 
и Ки при ја на. Још је за го нет ни је то што је дан ку мран ски фраг мент 4QSa ma 
по се ду је зна чај не до дир не тач ке са Лу ки ја но вом ре цен зи јом (tov 1975: 293–
303). Све је то на гна ло ис тра жи ва че да го во ре о про то˗лу ки ја нов ској ре цен-
зи ји, чи ји тра го ви се жу у прет хек са плар ни пе ри од. У том слу ча ју, Лу ки јан 
је мо жда ко ри стио по пра вљен текст за сво ју соп стве ну ре цен зи ју. Ти ме би 
се мо гло об ја сни ти за што је Лу ки ја нов или ан ти о хиј ски текст ка рак те ри сан 
две ма опреч ним тен ден ци ја ма: с јед не стра не, Лу ки ја но ви ру ко пи си са др же 
пу но де ло ва ко ји су бли жи је вреј ском тек сту од оних про на ђе них у дру гим 
Сеп ту а гин ти ним ру ко пи си ма; а с дру ге, до ста стил ских про ме на у ње го вој 
ре цен зи ји те же да уда ље грч ки текст од је вреј ског. Овај про блем се ре ша ва 
ако је Лу ки јан на пра вио сво је стил ске про ме не на тек сту ко ји је ра ни је био 
по де шен пре ма је вреј ском (joBes/silva2000: 55). У тек сто ло шкој на у ци он се 
че сто на зи ва и ан ти о хиј ски текст, јер се су сре ће у ко мен та ри ма ах ти о хиј-
ских ег зе ге та, на ро чи то Јо ва на Зла то у ста и Те о до ри та Кир ског.
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Као што је не ја сно пи та ње пред ло шка са ко јег је пре ве де на Сеп ту а гин та 
у од но су на дру ге та да по сто је ће фор ме је вреј ског тек ста, та ко је мно го тога 
не по зна то ка да се го во ри о ре ви зи ја ма и ре цен зи ја ма пре во да. По у зда но се 
мо же прет по ста ви ти да је ис прав ки и пре прав ки тек ста би ло го то во од са-
мих по че та ка. Од нос пре ма тек сту за ду го је био при лич но сло бо дан. По-
тре ба за стан дар ди за ци јом и нор ма ти ви за ци јом тек ста по ја ви ла се тек по сле 
де фи ни тив ног ра зи ла же ња Цр кве и ра бин ског је вреј ства. Та да је текст из 
ра зу мљи вих раз ло га до био на ве ћем зна ча ју. Ме ђу тим, пи та ње ре цен зи ја 
чак и на чел но ни је са свим ја сно. Мо гу ће је да су не ке ре цен зи је мо гле да 
пред ста вља ју ста па ње ви ше тек сту ал них тра ди ци ја у јед ну. То је ве ро ват но 
био слу чај са хек са плар ном Сеп ту а гин том, а мо жда пре то га са још не ким 
прет хри шћан ским ре цен зи ја ма. Сеп ту а гин та је, по све му су де ћи, кроз хек-
са плар ну ре цен зи ју по при ми ла еле мен те и дру гих тек сту ал них фор ми, и 
на спе ци фи чан на чин их пре то чи ла у свој да љи тек сту ал ни ток. Мо же се 
ре ћи да је то је дан осо бен вид пре во ди лач ке ин тер тек сту ал но сти. Ре цен зи-
ја је сте, с јед не стра не, за му ти ла прет ход ни, ста ри пре вод, па је он са да 
те шко до сту пан при ли ком тек сто ло шких ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, с дру ге 
стра не, хек са плар на Сеп ту а гин та је ин те гри са ла ши ри тек сто ло шки кон-
цепт, из ко јег је до би јен је дан го то во хи пер текст, ко ји се ка сни је на мет нуо 
као tex tus re cep tus ве ли ког де ла хри шћан ске Цр кве.

3.осТалеТексТуалневеРзиЈе.По ред по ме ну те ‘тро ји це’је вреј скихпре-
во ди ла ца и ка сни јих хри шћан ских ре цен зи ја, би ло је и дру гих по ку ша ја да 
се пре ве ду де ло ви Би бли је на грч ки. Због ма лог бро ја све до чан ста ва те шко 
је о њи ма ре ћи не што по у зда ни је. За не ке не зна мо чак ни то ко јој су тра-
ди ци ји при па да ли. Ори ген је био упо знат са три ано ним на пре во да ко ји су 
би ли по зна ти као Qu in ta, Sex ta и Sep ti ma. По ред њих по ја вљу ју се још тако-
зва ни ‘Је вреј ски’, ‘Си риј ски’ и Са ма ри ти кон. Као и ‘тро ји ца’, и фраг мен ти 
ових ма ње по зна тих вер зи ја су оп ста ли или у Ори ге но вој Хек са пли или у 
де ли ма по је ди них цр кве них ота ца.

Quinta (πέμπτην, ε´) или ‘Пе ти пре вод’ по ми ње се у из ве шта ју Ев се ви-
ја Ке са риј ског, ка да го во ри о Ори ге но вој Хек са пли: „Та ко пре да но је би ло 
Ори ге но во ис тра жи ва ње Ре чи Бо жи је да је чак на у чио је вреј ски и на ба вио 
књи ге на пи са не тим пи смом. Из у ча вао је пре во де Све тог Пи сма, као и пре-
вод Се дам де се то ри це; и на шао је још и дру ге ко ји су се раз ли ко ва ли, из у зев 
по зна тих пре во да ко је су са чи ни ли Аки ла, Си мах и Те о до ти он. Он их је 
об ја вио на шав ши их на не ким скро ви тим ме сти ма, јер су би ла скри ве на још 
од ста рих вре ме на. По што ни је знао чи ји су би ли, с об зи ром на то да су би ли 
скри ве ни, са мо је за бе ле жио да је про на шао је дан у Ни ко по љу, не да ле ко од 
Ак ци ју ма, а дру ги на слич ном ме сту. У Хек са пли пса ла ма, он је упо ре дио са 
че ти ри по зна та пре во да још пе ти (πέμπτην), ше сти (ἕχτην) и сед ми (ἑβδόμην). 
За је дан од њих ка же да га је про на шао у Је ри хо ну у ћу пу за вре ме Ан то ни ја, 
си на Се ве ро вог“ (Hi sto ria Ec cle si a sti ca VI, 16). Епи фа ни је ка же да је Qu in ta 
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текст на ђен у Је ри хо ну око 217 го ди не (еПиФаниЈе, De men su ris et pon de ri bus, 
18). Је ро ним исто по ми ње ова три пре во да, али ни шта не го во ри о то ме где 
су на ђе ни.10 Ни је по зна то ко јег је оби ма би ла ова вер зи ја, али се мо же при-
ме ти ти у 1/2Цар, Јов, Пс, Пнп и Ма лим про ро ци ма. Нај бо ље је по све до че на 
у Пс, а ни су пре о ста ли де ло ви Пе ток њиж ја ове ре цен зи је. Нај ду жи од лом-
ци тек ста на ла зе се у псал ми ма. По сто је из ве сне ве зе са καίγε –ре цен зи јом 
у Пс и Ма лим про ро ци ма.

sexta(ἕχτην, ζ´) или ‘Ше сти пре вод’ се, по ред Ев се ви је вог из ве шта ја, 
по ми ње код Епи фа ни ја, ко ји го во ри да је Sex ta на ђе на у Ни ко по ли су под 
Алек сан дром Се ве ром (222–235), и до да је да је текст та ко ђе про на ђен у ћупу 
(еПиФаниЈе, De men su ris et pon de ri bus, 18). Исто ри ја овог пре во да уско је 
по ве за на са Qu in ta тек стом, на шта по сред но ука зу је Ев се ви је Ке са риј ски. 
Је ро ним го во ри о је вреј ским ау то ри ма вер зи ја Qu in ta и Sex ta тек ста (Adver sus 
Ru fi num, II, 34). Из ве сно је да по сто је од лом ци у псал ми ма, Пнп, Изл 7 9 и 
Јов 5 7; 30 16. Је ро ним оба пре во да по ми ње у сво ме Ко мен та ру на Књи гу 
про ро ка Ава ку ма (2 11 и 3 13).11

sePtima(ἑβδόμην) или ‘Сед ми пре вод’ је још сла би је по знат од два прет-
ход на. Су де ћи по Је ро ни му, Sep ti ma по сто ји у књи га ма пи са ним у сти ху: 
Јов, Пс, Плач и Пнп.12 Ме ђу тим ни он, ни би ло ко ји дру ги ста ри ји ту мач не 
на во де вер зи ју тек ста овог пре во да. С дру ге стра не, у не ко ли ко ру ко пи са 
ко ји са др же грч ки пре вод, бе ле шка о тек сту ‘Сед мог пре во да’ се обич но 
уме ће пре Ма лих Про ро ка или по не кад пре Псал ти ра.

саМаРиТикон(τὸ σαμαρειτικόν, σαμ́ ) је та ко ђе сла бо по знат. Пре ма са-
мар јан ском пре да њу, пре вод је на стао на осно ву Са мар јан ског пе ток њиж ја, 
а са чи нио га је пр во све ште ник На та на ил, не где у 1. ве ку пХ. Има мно го 
не из ве сно сти у по гле ду по ре кла чи та ња ко ја Ори ген при ри су је Са мар јан ској 
вер зи ји. Ме ђу тим, фраг мен тар ни Papyrus Gi es sen ко ји са др жи Пост 37 
3–4.8–9 и Понз 24–29 уз мно го пра зни на (Glaue/ralfs1911: 31–46 (Frag
men te ei ner gri ec hischen Über set zung)), су ге ри ше да је у пи та њу це ло ви ти 
пре вод Пе ток њиж ја, а не са мо се ри ја за бе ле шки не ког са мар јан ског тар гу ма 
(marcos 2000: 168). Упа тљи во да Papyrus Gi es sen 19 по ми ње го ру Га ри зин 
(αργαριζιν) уме сто Евил у Понз 27 4, што су ге ри ше да је у пи та њу са мар јан-
ска вер зи ја. По сто је прет по став ке да ова чи та ња пред ста вља ју ре ви зи ју 
Сеп ту а гин те ко ја је из вр ше на у кру го ви ма са мар јан ске за јед ни це. Та ко ђе и 

10 ЈеРониМ, Li ber de Vi ris Il lu stri bus, 54: “qu in tam et sex tam et sep ti mam edi ti o nem, qu as 
eti am nos de ei us bi bli ot he ca ha be mus, mi ro la bo re rep pe rit et cum ce te ris edi ti o ni bus com pa ra vit”; 
ви ди та ко ђе In ep. ad Ti tum и In Ava kum II, 2; III, 13.

11 “Re pe ri, ex cep tis qu in que edi ti o ni bus, id est, Aqu i lae, Symmac hi, Sep tu a gin ta, The o do-
ti o nis et qu in ta, in du o de cim prop he tis et du as ali as edi ti ons,” PL 25, 1296. Не сум њи во, ово се 
од но си на sex ta и sep ti ma.

12 Је ро ним, In epi sto la ad Ti tum: “non nul li ve ro li bri, et ma xi me hi qui apud He bra e os 
ver su com po si te sunt, tres ali as edi ti ons ad di tas ha bent qu am ‘qu in tam’ et ‘sex tam’ et ‘sep ti mam’ 
tran sla ti o nem vo cant, au to ri ta tem si ne no mi ni bus in ter pre tum con se cu tam”.
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са мар јан ски си на го гал ни нат пис из Со лу на иде у при лог ми шље њу да је 
по сто јао пот пу ни пре вод Са мар јан ског пе ток њиж ја ко ји је Ори ген мо гао 
ко ри сти ти. Ни је не мо гу ће да та вер зи ја пред ста вља Сеп ту а гин тин текст 
ко ри го ван на осно ву Са мар јан ског пе ток њиж ја. У сва ком слу ча ју, ови не-
по зна ти фраг мен ти ука зу ју на са мар јан ску тек сту ал ну тра ди ци ју, при сут ну 
у 3. ве ку (dines 2004: 104).

‘ЈевРеЈ/ски’ (ὁ Ἑβραῖος / τὸ ἑβραϊκόν, ὁ ἑβρ´) по ми њу не ки цр кве ни пи сци. 
Сам из раз је не ја сан, а мо же да зна чи „је вреј ски пре во ди лац“. Та ко ђе, ова 
озна ка је по не кад на чин од но ше ња пре ма је вреј ском тек сту, на ро чи то код 
Је ро ни ма. Мо гу ће је да се од но си на од ре ђе ну вер зи ју тек сто ва, ба рем у 
Пост, Јов, Јез и мо жда Изл и Понз. Има ми шље ња да је по сти лу бли жа Си-
ма ху не го Аки ли (dines 2004: 104). Мно ге те о ри је су по ну ђе не о овом пре-
во ди о цу, али ње гов лик оста је и да ље са свим не по знат.

‘сиРиЈаЦ’(ὁ Σύρος, ὁ συρ́ ) је сла бо по зна та вер зи ја тек ста. ‘Си риј ца’ по-
ми ње Ме ли тон Сард ски, Ди дим Сле пи, Ди о дор Тар ша нин, Ев се ви је Еме ски, 
Јо ван Зла то у сти, Те о до рит Кир ски, Про ко пи је и дру ги. У свом Ко мен та ру 
на ма ле про ро ке, Те о дор Моп су ет ски го во ри о ње му, кон ста ту ју ћи да је ње-
гов иден ти тет не по знат (sPrenGer 1977: 283). Све што се за са да зна је сте то 
да иза те вер зи је тек ста сто ји не ки Си ри јац. Та ко ђе је не по зна то да ли је у 
пи та њу пре вод са Пе ши те или је вреј ског тек ста.

По сто ја ње на ве де них вер зи ја тек ста су ге ри ше да је у пр вим ве ко ви ма 
хри шћан ске ере по сто ја ла вр ло ин тен зив на ак тив ност на то ме по љу. Исто-
вре ме но, то мо же би ти знак по сто ја ња ви ше тек сту ал них вер зи ја грч ког пре-
во да од ра ни је, што би ишло у при лог Ка ле о вој прет по став ци о по сто ја њу 
ви ше син хро них пре во да. Та ко ђе се на осно ву ово га по ка зу је из ве сна тек сто-
ло шка сло бо да, ко ја је по ред те о ло шких мо ти ва би ла усло вље на тех нич ким 
мо гућ но сти ма. На и ме, умно жа ва ње ру ко пи са у то ме пе ри о ду би ло је са свим 
раз ли чи то у од но су на да на шње вре ме. Ма ло ко ји пре пи си вач и ре цен зент 
је имао мо гућ но сти да до ђе до ви ше раз ли чи тих вер зи ја тек ста па су се тако 
од ре ђе не тра ди ци је за др жа ва ле пре ко ка сни јих пре пи са. Чак и Ори ген који 
је са ку пио ви ше тек сту ал них вер зи ја ни је имао ам би ци ју да их про це ни у 
сми слу њи хо ве вер но сти по тен ци јал ном из вор ни ку, што је по ка за тељ да ни 
дру ги ре цен зен ти ни су има ли та кве ам би ци је, иа ко је по сто јао не су мљив 
ре спект пре ма древ ним вер зи ја ма тек ста. Мо ти ви за ре цен зи је су ис кљу чи-
во би ли те о ло шке при ро де, то је сте по сао ре цен зен та ни је био да на уч но 
утвр ди нај и звор ни ју ве зи ју тек ста, не го да се опре де ли за не ку од тек сту ал них 
вер зи ја ко ја се ви ше укла па ла у ње го ва те о ло шка уве ре ња. Упра во тај моме-
нат ука зу је на то да су да на шња на уч на ис тра жи ва ња су штин ски оте жа на 
раз ли чи тим при сту пом про бле му би блиј ског тек ста. То што је за да на шњу 
на у ку основ ни прин цип, ни је се по ста вља ло као про блем за ан тич ке ре цен-
зен те Сеп ту а гин те.
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Ro do ljub Ku bat

RE CEN SI ONS OF THE SEP TU A GINT

Su m  mar y

The pa per shows that an ti que re cen si ons of bi bli cal text we re first and fo re most 
the o lo gi cally mo ti va ted. The con tem po rary scho larly lo gic and tex tu al cri ti cism di ver ge 
from the ori gi nal am bi tion of the edi tor (tran sla tor) of the Bi bli cal text. When it co mes 
to the met hod used, the re cen sion’s over vi ews are gi ven chro no lo gi cally in or der to cre a te 
a bet ter sen se of the di ac hro ni cal di men sion of the text. At the sa me ti me cor rec ti ons and 
im pro ve ments of bi bli cal texts we re ta ken in to con si de ra tion. The Prec hri stian re cen sion, 
so cal led καίγε–recension is shown at the be gin ning. It is in te re sting be ca u se it emer ged 
in the cli ma te of the dis pu te bet we en Chri sti a nity and Ju da ism. Fol lo wing this re cen sion 
are shown the ba sic fe a tu res of Je wish re cen si ons (Aqu i la, Symmac hus, The o do tion). They 
eme r ged as re ac ti ons to the text of the Sep tu a gint. Je wish re cen si ons are cor rec ti ons of 
the Gre ek text on the ba sis of con tem po rary Je wish text. They of ten re pre sent a new 
tran sla tion, espe ci ally when it co mes to the the o lo gi cally im por tant pas sa ges and ver ses. 
Chri stian re cen si ons (the He xa pla, Hesychi us, Lu cian) had the aim of im pro ving the text 
of the Sep tu a gint which gra du ally chan ged due to copying and tran scri bing. Ori gen’s 
He xa pla is of the gre at im por tan ce for un der stan ding the aim of the con tem po rary edi tors. 
The key mo ti ve for such an en de a vo ur was not the cri ti cal scho larly re con struc tion of 
the text, but the se lec tion of so me of the tex tu al ver sion which we re mo re fit ting with the 
the o lo gi cal sco pe of the edi tor.
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ДУХ КО СО ВА У УСМЕ НОМ ЕП СКОМ НА РА ТИ ВУ  
О ЈЕ ЛЕ НИ БАЛ ШИЋ

Усме ни еп ски на ра тив о Је ле ни Бал шић зна чај ни ји је као знак 
ко сов ског пре да ња не го као естет ски знак. Је ла, кћер ка кне за Лаза ра 
у ње му је љу ба Ми ло ша Оби ли ћа, ко сов ска удо ви ца, еп ска ро до-
на чел ни ца. Усме на епи ка иза бра ла ју је за Оби ли ће ву љу бу и по ред 
два ње на му жа као зна чај не исто риј ске лич но сти. На ра ти ви за ци ја 
о Је ле ни Бал шић у њој је осло ње на на кне за Ла за ра и Ми ло ша 
Оби ли ћа, на чи јој за јед ни ци по чи ва ау тен тич но ко сов ско пре да ње. 
Дух Ко со ва пре по зна тљив је и у то ме што је Је ле на Бал шић је ди ни 
члан вла дар ске ку ће Бал шић о ко ме по сто ји усме но пре да ње, од-
но сно и у то ме што је она еп ска ро до на чел ни ца зет ског го спо да ра 
Ива на Цр но је ви ћа и брат ства Ко при ви ца из Ба ња на. Ге не зу, струк-
ту ру и зна че ње усме ног на ра ти ва о Је ле ни Бал шић са гле да ва мо кроз 
де се те рач ке пје сме, бу гар шти це и усме на про зна пре да ња.

Кључ не ри је чи: Је ле на Бал шић, усме не еп ске пје сме, усме на 
про зна пре да ња, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа, ко сов ска удо ви ца као 
еп ска ро до на чел ни ца, култ кне за Ла за ра.

Мо гло би се ре ћи да је да ти кон текст за је дан текст оно ли ко 
ре ле ван тан ко ли ко му је ин хе рен тан, тј. ко ли ко је у ње га ин те
гри сан. А ето за што ’ту ма чи ти текст у кон тек сту‛ ни по што 
не мо ра зна чи ти ’при сту па ти му из ва на‛. На пр о тив, то че сто 
зна чи ’ра зу мје ва ти‛, па до и ста и ’от кри ва ти‛ (баш као у Фра
је вом огле ду о Ди кен су) она има нент на свој ства тек ста ко ја 
нам омо гу ћу ју да га ви ди мо у но вом свје тлу и та ко из но ва про
ту ма чи мо“ (Lešić 1989: 22). 

1. ЈеленабалШићуисТоРиЈскоМиеПскоМвРеМену. У усме ним про зним 
пре да њи ма и де се трач ким епи ким пје сма ма Је ла на, кћер ка кне за Ла за ра 
пр вен стве но је љу ба Ми ло ша Оби ли ћа. Она се на ла зи фи зич ки, али не и 
зна чењ ски на окрај ци ма срп ског усме ног пре да ња, ко је је у сво јој осно ви 
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ко сов ско. У кон тек сту Ко сов ског бо ја као цен трал ног до га ђа ја срп ске усме-
не епи ке и лич ног ви те шког под ви га Ми ло ша Оби ли ћа, на ра тив ну усме ну 
тра ди ци ју ви ше за ни ма чи ји је Оби лић зет не го чи ји је он муж. На да Ми-
ло ше вић–Ђор ђе вић ис ти че: „У сна жном то ку срп ске пе снич ке еп ске тра ди-
ци је пре пли ћу се ка зи ва ња око два основ на сто же ра: ли ка кне за Ла за ра и 
Ми ло ше вог под ви га“ (2013: 24). У исто риј ском вре ме ну Је ле на Бал шић је 
ко сов ска са мим тим што је кћер ка кне за Ла за ра а у еп ском вре ме ну и ти ме 
што је љу ба Ми ло ша Оби ли ћа. У ва ри јан ти пје сме Је ла Ми ло ше ва, оној ко ју 
Лу то вац на во ди као ва ри јан ту из Цр не Го ре (1987: 173), Је ла Ми ло ше ва није 
из Кру шев ца не го са Ко со ва, што је ис ход ду хов ног ста па ња исто риј ског и 
еп ског хо ри зон та.1 

Ми ли ца Гр ко вић сма тра да је Је ле на Бал шић ко сов ска кад, и по ред то га 
што она ни је пи са ла о Ко со ву ни ти је жи вје ла на Ко со ву, ње не тек сто ве 
уно си у збо р ник Спи си о Ко со ву (1993: 62–69). Из у зев у по сла ни ца ма свом 
ду хов ни ку Ни ко ну Је ру са лим цу, у ко ји ма се пот пи су је као смјер на Је ле на, 
она свој иден ти тет ис ка зу је као да шти с(ве)то по чив ше го го(спо)д(и)на кне за 
Ла за ра (синдик 2004: 159).2 „На мје сто пти це ла ста ви це по ко јој је Бо го ро-
ди ца по сла ла књи гу ње ном оцу Ла за ру уо чи Ко со ва, и у њој по зи ва за ко је 

1 Кад у ве зи са пје смом Је ла Ми ло ше ва из Лу бу ри ће ве збир ке ка же: „Шће ки ће ва вер-
зи ја, из То пли це, бли жа је по са др жа ју Лу бу ри ће вој и ви ше по дра жа ва из раз на род не по е-
зи је (ри ма, стил и др.)“ (2002: 250), Со ња Пе тр о вић про пу шта да при ми је ти да су обје ва-
ри јан те пје сме Је ла Ми ло ше ва из зби р ке Су ди ли ште, (Еп ске на род не пје сме) Мом чи ла С. 
Лу тов ца, у ко јој су де се те рач ке еп ске пје сме из Ср би је, Цр не Го ре и Хер це го ви не. Дра го љуб 
Шће кић их је пре нио у сво ју збир ку Еп ске на род не пје сме из Ва со је ви ћа (1998). Из истог 
раз ло га је ди ску та би лан са др жај фу сно те под бро јем 17 у истом ра ду Со ње Пе тро вић (исТо: 
250). Ва ри јан ту пје сме Је ла Ми ло ше ва за ко ју Лу то вац ка же да је из То пли це (1987: 173) Шће-
кић је са мо дру га чи је на сло вио („Опет Је ла Ми ло ше ва“), уз на по ме ну да је за пи са на го ди не 
1958. од Ба ћа Ива но ви ћа из Кра ља код Ан дри је ви це (1998: 484). Лу то вац не на во ди од ко га 
је та пје снич ка ва ри јан та за пи са на, док у ве зи са ва ри јан том исте пје сме ка же да је из Цр не 
Го ре, као и да је за пи са на од Ду ша на До бри ча ни на (1987: 172). Шће кић не за о би ла зи чи њени-
цу да је пје сме Је ла Ми ло ше ва и Опет Је ла Ми ло ше ва пре у зео из Лу тов че ве збир ке Су дил
ште, (Еп ске на род не пје сме), али ње ног при ре ђи ва ча на во ди под ини ци ја ли ма и не да је до 
зна ња да је пје сма Је ла Ми ло ше ва из То пли це (1998: 484). При мјет но је да Шће кић за кри те-
ри ју ме свр ста ва ња у еп ске пје сме из Ва со је ви ћа узи ма и ан тро по ни ми ју и ми кро то по номи-
ју те обла сти и су сјед них јој кра је ва. У том кон тек сту, он ис ти че да се у об је ма пје сма ма о 
Је ли Ми ло ше вој на ла зи стих ко ји ка же да је она то ком пу то ва ња у Ва со је ви ће ко ња на по ји ла 
на Плав ском је зе ру („на бла то је ко ња на по ји ла“) (1998: 484). На про пу сте у ме то до ло ги ји 
ра да Дра го љу ба Шће ки ћа, и не са мо ње га, ука зу је Бран ко Јо кић. На кон што са оп шта ва да 
је Ан дри ја Лу бу рић, по ме нув ши га са мо као сво га са рад ни ка, при ка зао као сво је пје сме 
ко је је за пи сао и пре дао му их гу слар Бог дан Зо го вић из Ма шни це код Ан дри је ви це (ро ђен 
1877), Јо кић да је до зна ња: „Дра го љуб Шће кић и Рат ко Де ле тић об ја ви ли су из бо ре из еп ске 
по е зи је Ва со је ви ћа у ко ји ма не по ми њу Бог да на Зо го ви ћа, а ње го ве пје сме, без убје дљи ви-
је га об ја шње ња, про гла си ли су – за ’на род не‛“ (joKić 2015). 

2 У свом кти тор ском нат пи су уре за ном у ка мен за пад ног пор та ла цр кве Бла го вје ште-
ња Го спод њег, ко ју је Је ле на Бал шић по ди гла на кон што јој је од би је на мол ба да у бли зи ни 
Ду бров ни ка по диг не пра во слав ну цр кву, она се пред ста вља као кћер ка кне за Ла за ра и 
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ће се опре ди је ли ти цар ство (зе маљ ско или не бе ско), њој је да ро ван ста рац 
Ни кон исто од све тог гра да Је ру са ли ма да је упу ти пу но ћи вјеч не свје тло-
сти, ко ја ’про све ћу је сва ког чо вје ка ко ји до ла зи у овај сви јет‛“ (Ра до вић 2010: 
5–6). И као исто риј ска лич ност и као књи жев ни лик, Је ле на Бал шић је у 
по тра зи за сми слом. Ње на ду хов ност је оче вид на у ру ко пи сној књи зи Го
рич ки збор ник, ко ју је мо нах Ни кон са ста вио на њен пред лог за цр кву ко ју 
је по ди гла на остр ву Го ри ца.

Је ле на Бал шић је љу ба Ми ло ша Оби ли ћа и по ред то га што у фак тич кој 
ствар но сти има два му жа као зна чај не исто риј ске лич но сти. Она ни је слу-
чај но иза бра на за Оби ли ће ву љу бу: „Жи ти је Је ле не Бал шић по ка зу је да је 
ова из у зет на же на и вла дар ка при па да ла мно гим та да шњим срп ским обла-
сти ма, те да је од њих усво ји ла нај бо ље што су те обла сти има ле, да ју ћи им 
исто доб но ве ли ки део сво га би ћа. Ма ло је у сред њем ве ку лич но сти ко је су 
у се би но си ле то ли ко бо га то на сле ђе, мо гућ ност да са гле да ју раз дро бље ни 
срп ски про стор и да га на не ки на чин об је ди не сво јим жи во том и де лом“ 
(гРковић 1995: 196). Дух Ко со ва не до пу шта да ије дан од дво ји це ствар но-
сних му же ва Је ле не Бал шић у усме ним про зним пре да њи ма, бу гар шти ца ма 
и де се те рач ким еп ским пје сма ма бу де њен пр ви муж. Ђу рађ II Стра ци ми ро-
вић Бал шић, у исто риј ској ствар но сти пр ви муж Је ле не Бал шић сто ји у мут-
ном еп ском сје ћа њу као њен дру ги муж у де се те рач кој по е зи ји, од но сно као 
тре ћи њен муж у усме ном про зном пре да њу о ро до на чел ни штву брат ства 
Ко при ви ца из Ба ња на и у пје сми Пре у да ја Је ле Ми ло ше ве из ру ко пи сне 
зби р ке Ан дри је Лу бу ри ћа, пје сми ко ја је за пи са на од Си ма Бра ји чи ћа из 
Ба ња на а ко ју је об ја ви ла је Со ња Пе тро вић (2002: 254–258). Сан даљ Хра нић 
Ко са ча је дру ги муж кне же ве кће р ке Је ле и у исто ри ји и у усме ној тра ди ци ји. 

Еп ска би о гра фи ја Је ле не Бал шић на ма кро пла ну до не кле пра ти би о-
гра фи ју Је ле не Бал шић као исто риј ске лич но сти. На ми кро пла ну, еп ским 
при по вје да чи ма као да ни је са свим ја сно ко сто ји у исто риј ској по за ди ни 
ба на Гр до ма на из де се те рач ке усме не пје сме Пре у да ја Је ле Ми ло ше ве из 
ру ко пи сне збир ке Ан дри је Лу бу ри ћа или „не ког ба на Сан да ља из Кљу ча“ 
(ТРиФковић 1887: 9) у пре да њу о ро до на чел ни штву брат сва Ко при ви ца из 
Ба ња на. И по ред сви је сти о то ме да је зет ски го спо дар је дан од му же ва Је ле, 
удо ви це Ми ло ша Оби ли ћа, усме ним при по вје да чи ма ни је са свим ја сно ко 
је Бал ша Бал шић, Бал ша Зе ћа нин, Ба ша Зе ћа нин, је дан од Бал ши ћа, Ба о ша, 
пр ви Бал шић [родоначелник ди на сти је?], син Ба о ше – ка ко се све осло вља ва, 
без на во ђе ња ствар ног лич ног име на. Исто ри ји ни је по знат еп ски го спо дар 
Ко то ра Ђу ро То па ло вић, је дан од тре ћих по ре ду еп ских му же ва Је ле не 
Бал шић.3 Раз вид но је да су у де се те рач ким пје сма ма дру ги по ре ду му же ви 

су пру га Ђу ра ђа Стра ци ми ро ви ћа (не по ми ње и свог дру гог му жа Сан да ља Хра ни ћа) (сТо-
Јановић 1902: 88).

3 Ко тор ски ар хив и те ста мент Је ле не Бал шић свје до че да је она са Ко то ром ви ше стру-
ко по ве за на, што зна чи да ни је слу чај ност то што је њен исто ри ји не по зна ти еп ски муж 
Ђу ро То па ло вић го спо дар гра да Ко то ра. У пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа То па ло ви ћа 
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Је ле не Бал шић са про сто ра на ко ји ма је на кон сво је пр ве, од но сно дру ге 
уда је жи вје ла исто риј ска Је ле на Ла за ре вић уда та Бал шић, а по том Ко са ча. 

По ред то га што еп ска би о гра фи ја Је ле не Бал шић на ма кро пла ну чу ва 
сје ћа ње на ви ше ње них уда ја, она је пам ти и као кти тор ку.4 У пје сми „Је ла, 
љу ба Ми ло ша Оби ли ћа“, ко ју је у Зе ти за пи сао а у Бо сан ској ви ли об ја вио 
Или ја Зла ти ча нин (1912: 317–319), Је ла Ми ло ше ва уз по моћ Ра да не и ма ра 
по ди же цр кву Све тог Ђор ђа „под Го ри цом из над Под го ри це“ (1912: 319) и 
цр кву Све тог Ни ко ле у Ву ков ци ма у Зе ти – у знак за хвал но сти за усли ше-
не јој мо ли тве упу ће не Све том Ђор ђу и Све том Ни ко ли. На осно ву пре да ња 
о ње ном по ди за њу цр кве у Ву ков ци ма, мје сту ко је је у сред њем ви је ку при-
па да ло обла сти Го ри ча ни, као и пи са ња ње ног те ста мен та у ма на сти ру Гори-
ча ни, Во ји слав Ђу рић сма тра да би ма на стир Го ри ча ни „мо гао би ти јед на 
од ње них за ду жби на“ (1970: 418). А цр ква Све тог Ђор ђа под Го ри цом у Под-
го ри ци ста ри ја је од Је ле на Бал шић. При је по ди за ња гроб не цр кве Је ле не 
Бал шић на ска дар ском остр ву Го ри ца је по диг ну та цр ква Све тог Ђор ђа. 
Је ле на Бал шић те ста мен тар но оста вља но вац об је ма цр ква ма на остр ву Го-
ри ца и ка же да им се раз ди је ле ње не књи ге и оста ло пре ма по тре би (синдик 
2004: 161). Ти ме је об ја шњи во ал тер ни ра ње мје ста и цр ка ва Све тог Ђор ђа 
у пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа.

На естет ском пла ну је ве ли ка раз ли ка у из ра жа ва њу Је ле не, кће р ке 
кне за Ла за ра у исто риј ском и еп ском вре ме ну, што је нај са гле ди ви је кроз 
по ре ђе ње ње них по сла ни ца свом ду хов ни ку Ни ко ну Је ру са лим цу и пје сме 
Пре у да ја Је ле Ми ло ше ве. На кон ука зи ва ња на упо тре бу еп ске фор му ле у 
овој пје сми и ка зи ва ње на на чин не при мје рен зна ча ју лич но сти и те ме на 
ко ју го во ри, Со ња Пе тро вић ка же: „Та ко Је ла, са свим у ду ху пе са ма о же нид-
би ју на ка сред њих вре ме на, ’рас ту ра књи ге‛ тра же ћи ’му ште ри ју за се‛, или 
не ће да се окре не ба ну Гр до ма ну због ње го вог не при јат ног за да ха [...]“ (2002: 
253). И за кљу чу је: „При ла го ђа ва ње си жеа пре да ња еп ској пе сми ни је до па-
ло ва ља ном пе ва чу, или ни је тра јао до вољ но ду го да би се ис кле сао и до био 
озби љан хе рој ски тон до сто јан ко сов ске те ме“ (2002: 253). Из бор те ме је сте 

мај ка са вје ту је сво га си на да у свом гње ву – иза зва ном при зна њем Је ле Ми ло ше ве да су 
ње ни прет ход ни му же ви бо љи од ње га – не по гу би сво ју же ну не го да оде по са вјет код 
кра ља у Бу ди му, што је ре флекс исто риј ске чи ње ни це да је сред њо вје ков ни Ко тор јед но 
ври је ме био под угар ском вла шћу. 

4 За ни мљи во је да ва ри јан та пре да ња о ро до на чел ни штву брат ства Ко при ви ца ко ју 
је у Са ра је ву од Ан дри је Ко при ви це за пи сао Ми лан Ка ра но вић ка зује да је Је ла Ми ло ше ва 
у знак сје ћа ња на сво је ди је те ро ђе но у Ба ња ни ма, и пред по тје ром оста вље но у ко при ва ма 
по ред пу та, „за здра вље и на пре дак ње гов и ње го вог по том ства по ди гла јед ну цр кву на јед-
но ме од остр ва у Ска дар ском је зе ру, ко ја је да нас си гур но у ру ше ви на ма или је под во дом“ 
(1937: 41). Је ле на Бал шић је са хра ње на у цр кви ко ју је по ди гла на Го ри ци и ко ја да нас при пада 
жен ском ма на сти ру. „То ком 2013. го ди не мје шта ни хер це го вач ких се ла Цер ни це и Сте па на 
уре ђу ју ћи и чи сте ћи се о ско гро бље нео че ки ва но су от ко па ли по ру ше ну пра во сла ну цр кву, 
о чи јем по сто ја њу смо има ли са зна ња за хва љу ју ћи са чу ва ном пре да њу, ко је је у овом слу-
ча ју по твр ђе но, од но сно по ка за ло се тач ним. Пре ма истом из во ру от ко па на је јед на од 
цр ка ва, ко је је у Цер ни ци и Кљу чу по ди гла Је ле на, кће р ка кне за Ла за ра“ (Пекић 2014: 372). 
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ври јед но сни чин али не га ран ту је умјет нич ки ква ли тет. У ве зи са пје смом 
Је ла Ми ло ше ва из Лу тов че ве збир ке (ва ри јан том из Цр не Го ре), Со ња Пе-
тро вић да је до зна ња да „она по ка зу је ја сне зна ке ау тор ске ре цеп ци је ко ји 
се очи ту ју у на кнад ном ми то ло ги са њу и асо ци ра њу идеј не при ро де“ (2002: 
250). Пје сма Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа ау тен тич ни ја је од обје ва ри јан те 
пје сме Је ла Ми ло ше ва из по ме ну те зби р ке. Еп ске пје сме о Је ли Оби ли ће вој 
удо ви ци зна чај ним чи ни то што су оне у пре да ња за сно ва ног на за јед ни ци 
кне за Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа. За то су оне ва жни је од еп ских пје са ма о 
ње ном бра ту Сте фа ну Ла за ре ви ћу, у ко ји ма је та ко ђе за по ста вље но естет ско 
из ра жа ва ње.

Из у зи ма ју ћи усме но пре да ње ко је ка же да је Све то ар хан гел ску цр кву 
у ма на сти ру Дра га нац у Ко сов ском По мо ра вљу по ди гла кће р ка кне за Ла-
за ра Дра га на и ла за ри цу на на род ну – ко ју је сли је пи Про да но вић ис пје вао 
Авра му Па ни ћу, усме на тра ди ци ја је по ка за ла ин те ре со ва ње је ди но за кне-
же ве кћер ке као љу бе Ми ло ша Оби ли ћа и Ву ка Бран ко ви ћа. То је ге не ри-
са но глав ним дру мом ко сов ског усме ног пре да ња.5 Је ле на Бал шић је је ди ни 
члан вла дар ске ку ће Бал шић о ко ме је са чу ва но усме но пре да ње, а дух 
ко сов ског пре да ња је, по ред оста лог, и у еп ском из бо ру ко сов ске удо ви це 
Је ле Ми ло ше ве за ро до на чел ни цу Цр но је ви ћа.6

1.1. кћеРкакнезалазаРа,љубаМилоШаобилића. Бо шко Су вај џић ис-
ти че да је у усме ној епи ци о Ко со ву пре се дан то што је Ми лош Оби лић муж 
је ди ни це кће р ке кне ги ње Ми ли це и кне за Ла за ра у бу гар шти ци Смрт Ми
ло ша Дра ги ло ви ћа (богиШић, 2) (2010: 245).7 Њи хо ва кће р ка а вје ре ни ца 
Ми ло ша Оби ли ћа је „Ву ко са ва мла да“ (1987: 12) у пје сми Же нид ба Ми ло ша 

5 Ов дје оста вља мо по стра ни пје сму Кће ри Ла за ре ве по ста ју ку ка ви це, ко ју Ву ка шин 
Ста ни са вље вић пред ста вља као дру ги дио два де сет дру ге пје сме сво га екс пе ри мен та на сло-
вље ног Ко сов ски еп (1989) а у ко јој кне же ве кће ри, у бо лу за ко сов ским ју на ци ма, по ста ју 
ку ка ви це. Оне су као ку ка ви це асо ци ра не у Ње го ше вом Гор ском ви јен цу (сти хо ви 181–187). 
Кће ри Ла за ре ве у овим слу ча је ви ма ни је су име но ва не, узе те су као цје ли на. По ред Ма ре и 
Је ле не, срп ска исто риј ска дра ма де вет на е стог и пр ве по ло ви не два де се тог ви је ка, гра нич на 
књи жев ност, ро ман и лир ска по е зи ја по ка зу ју ин те ре со ва ње и за кне же ву кће р ку Оли ве ру.

6 Не ка усме на пре да ња о Је ле ни Бал шић до ди ру ју се са пре да њи ма о дру гим исто риј-
ским лич но сти ма, као што су кра љи ца Је ле на Ан жуј ска, хер цег Стје пан, кра љи ца Ка та ри на. 
На про сто ру сред њо вје ков не Зе те има пре да ња ко ја кне ги њу Је ле ну Бал шић за мје њу ју са 
кра љи цом Је ле ном Ан жуј ском, и обр ну то: „У ска дар ском кра ју и на род ном пре да њу дви је 
Је ле не ће се по ми је ша ти па и сто пи ти, те се да нас не зна ко је Је ле не је ’гр об‛ или ’двор‛, а 
ко је ’бу нар‛ ко ји ’кад се отво ри, по те ћи ће мо ре кр ви‛, ка ко при ча ју та мо шњи му сли ма ни, 
као што се не зна ни ко ја је од њих на зва ла обли жње црм нич ко се ло Со то ни ћи ма“ (ћулибРк 
2003: 22). Ал тер ни ра ње име на и уло га Је ле не Бал шић и Је ле не Ан жуј ске за сно ва но је на 
њи хо вом лич ном име ну, њи хо вој вла дар ској (су вла дар ској) уло зи у сред њо вје ков ној Зе ти 
и на њи хо вом од но су пре ма ду хов но сти. 

7 Пу ни на слов ове бу гар шти це је Ка ко Ми лош Дра ги ло вић или Оби ло вић ра њен на 
Ко со ву на 15. лип ња г(оди шта) 1389 при ми ну, и шта на ре ди на кон цу од жи во та и по ру чи 
Ву ко са ви љу би сво јој, по сво јој пу ни ци Ми ли ци љу би Ла за ра кне за од Ср бљи а кће ри Угље ше 
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Оби ли ћа из Лу тов че ве зби р ке, док је у ис тој пје сми Ма ра име же не Ву ка 
Бран ко ви ћа. Љу ба Ми ло ша Оби ли ћа име ном је Ву ко са ва и у ва ри јан ти пре-
да ња о ро до на чел ни штву Ко при ви ца ко је је го ди не 1888. у Гац ку за пи сао 
Лу ка Гр ђић Бје ло ко сић (пре ма коПРивиЦа 2000: 591). У пје сми Про паст 
цар ства срп ског (ПеТРановић, II, 26) Ба но вић Стра хи ња на кон Ко сов ског 
бо ја хи та у Кру ше вац да од Ту ра ка за шти ти ца ри цу Ми ли цу и мла ду Ву-
ко са ву, љу бу Ми ло ша Оби ли ћа а на кра ју пје сме Же нид ба Ми ло ша Оби ли ћа 
(ПеТРановић, II, 20) кнез Ла зар при хва та пред лог ста рог Југ Бог да на да 
сво ју кће р ку Ву ко са ву уда за Ми ло ша Оби ли ћа; као што у пје сми Же нид ба 
кне за Ла за ра (вук II, 32) Југ Бог дан при хва та пред лог ца ра Ду ша на да се 
Ми ли ца уда за Ла за ра.8 

Со ња Пе тро вић каже: „Пер му то ва ње и не по сто ја ност њи хо вих ре ал них 
имена у тра ди ци ји, и при ла го ђа ва ње ста ја ћим име ни ма за вер ну и невер ну 
љу бу, го во ри о ре ла тив но не за ви сном раз во ју ли ко ва Ла за ре вих кће ри у усме-
ном ства ра ла штву“ (2002: 247). „Је ла (у пје сма ма Ву ко са ва)“ (вуковић 1996: 
33), на во ди Обрен Ву ко вић у при ка зу ва ри јан те пре да ња о Оби ли ће вој удо-
ви ци као ро до на чел ни ци Ко при ви ца за пи са ног у Би лећ ким Ру ди на ма, 1954. 
го ди не. 9 По ред име на Ву ко са ва као име на кне же ве кће р ке ко ја је љу ба Ми-
ло ша Оби ли ћа у при лог на ве де ном иде и име Да ни ца, као име вје ре ни це 
Ми ло ша Оби ло ви ћа у бу гар шти ци „Кад је по ги нуо кнез Ла зар и Ми лош 
Оби ло вић на Ко со ву“ (богиШић, 1) – у ко јој кнез Ла зар ка же Ми ло шу Оби ли ћу:

„И та ко ти Да ни це тво је л’је пе вје ре ни це,
И та ко се то бом до ста ди чи ла и под но си ла,
Не мој ме ни не вје ру на Ко со ву учи ни ти“ (сти хо ви 127–129).

Мр нав чи ћа. Ила ри он Ру ва рац је утвр дио да је кне ги ња Ми ли ца у исто риј ској ствар но сти 
кће р ка кне за Врат ка (1934а: 31–32).

8 У де се те рач кој еп ској пје сми Бој Ср ба с Та та ри ма под ца рем Ла за рем – ко ју је у 
Имља ни ма за пи сао и у Бо сан ској ви ли об ја вио Ми ле Об ра до вић (обРадовић 1887: 26–28; 
45–46) – о иден ти те ту Оби ли ће ве љу бе се не го во ри ми мо ње ног име на Ву ко са ва, али се на 
осно ву кон тек ста мо же за кљу чи ти да је она кће р ка кне за Ла за ра. Тим при је што јој Ми лош 
Оби лић са оп шта ва да се до бро вољ но ја вио на по зив кне за Ла за ра да та тар ском ца ру од не се 
кне жев фер ман за по вра так хри шћан ских све ти ња. И у Ка чи ће вој Пи сми од Ко би ли ћа и Ву ка 
Бран ко ви ћа (Kačić, 15), ис пје ва ној на на род ну, Оби ли ће ва љу ба је име ном Ву ко са ва, међутим 
она се у овом слу ча ју не мо же до ве сти у ве зу са Је ле ном Бал шић као исто риј ском лич но шћу. 
Го спо ја Је ле на је у Ка чи ће вој пје сми пр ва ме ђу се стра ма хва ли сво га му жа зет ског кне за Црно-
је вић Јур ја (Ђур ђа), али је из оп ште на из сва ђе у ко јој, пре ма де фи ни ци ји, уче ству ју је ди но 
Оби лић и Бран ко вић и њи хо ве љу бе. Пи сма од Ко би ли ћа и Ву ка Бран ко ви ћа је ми мо ло гике 
усме не епи ке ими је ша ла исто риј ске по дат ке и ли те рар не зна ко ве усме не тра ди ци је. 

9 У пи са ним из во ри ма Ву ко са ва као име кће р ке кне за Ла за ра а же не Ми ло ша Оби ли ћа 
пр ви пут се по ми ње у Ор би но вом Кра љев ству Сло ве на (1968: 96). Она је та ко име но ва на 
и у Гун ду ли ће вом спје ву Осман, гдје се ка же да кнез Ла зар „л’је пу и мла ду Ву ко са ву / да 
Ми ло шу Ко би ли ћу“ (сти хо ви 445–446). Ву ко са ва као име љу бе Ми ло ша Оби ли ћа до спје ло 
је из усме не књи жев но сти и у срп ску исто риј ску дра му (булаТ 2016: 81–84), а у не ким дра-
ма ма Оби ли ће вој љу би име је Ви до са ва (исТо: 274).
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Име Је ла као име кће р ке кне за Ла за ра а љу бе Ми ло ша Оби ли ћа на ла зи 
се већ у пре да њу из Ба ња на (ТРиФковић 1887: 9), записаном у књизи у којој 
је житије кнеза Лазара  из „7048. год.“ (исТо: 9).10 Оби ли ће ва љу ба је име ном 
Је ла и у про зним пре да њи ма за пи са ним у два де се том ви је ку. За сад по сљед њи 
за пис усме ног пр о зног пре да ња о Је ле ни Бал шић оста вља Пре драг Ву кић: то 
пре да ње је за пи са но у Ће кли ћи ма код Це ти ња, 7. ју на 1993. го ди не (коПРи-
виЦа: 609). Љу ба Ми ло ша Оби ли ћа зо ве се Је ла (Је ли ца, Је ли сав ка) и у десе-
те рач ким еп ским пје сма ма, из у зев За ва ђе Ми ло ша и Ву ка из Вр че ви ће ве 
зби р ке – у ко јој је она име ном Ма ра, док же на Ву ка Бран ко ви ћа у њој ни је 
име но ва на.11 То су ва ри јен те ње ног име на и у При чи о бо ју ко сов ском, из у зев 
Ру ко пи са Ма ти це срп ске – у ко ме је она Је ли са ве та (РеЂеП 2006: 76) и Ма-
ти ја ше ви ће ве ва ри јан те, из го ди не 1839, нај мла ђе и је ди не пи са не ла ти ни цом 
– у ко јој је Је ле на име Бран ко ви ће ве а Ма ра Оби ли ће ве же не.

Удо ви ца Ми ло ша Оби ли ћа је Је ла (Је ли ца) у пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша 
Оби ли ћа. У пје сми на на род ну Пре у да ја Је ле Оби ли ћа (Мо тив из на ро да) 
Ми ла на М. Ву ко ви ћа Цр но вр ша ни на (1929: 30), из жан ров ски по ли цен трич не 
ау тор ске књи ге Ва со је ва кри ла, Оби ли ће ва удо ви ца је Је ла (Је ли ца, Је ли сав ка). 
Она је та ко име но ва на и у то плич кој ва ри јан ти пје сме Је ла Ми ло ше ва из Лу-
тов че ве збир ке. Је ли ца је Оби ли ће ва љу ба и у пје сми Ви со ки Сте ван и цар 
Ба ја зит (ПеТРановић, 27) а Оби ли ће ва вје ре ни ца је Је ли сав ка већ у пр вом 
сти ху пје сме Же нид ба Ми ло ша Оби ли ћа (ПеТРановић, 20) не а у тен тич ног 
Пе тра но ви ће вог пје ва ча Или је Ди вја но ви ћа. Љу ба Ми ло ша Оби ли ћа име ном 
је Је ли ца у пје сми из Бо сан ке ви ле на сло вље ној По ги би ја ко сов ска (В. Ј. 1889), 
ко ја је сво јом по е ти ком нај бли жа Ди вја но ви ће вим пје сма ма у зби р ци Бо го-
љу ба Пе тра но ви ћа. 

Ова ко се Оби ле ће ва удо ви ца пред ста вља го спо да ру Зе те Бал ши Зе ћа-
ни ну у пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа:

„Ја сам мла да из зе мље Ср би је,
Из Кру шев ца гра да би је ло га,
Ми ла шће р ца че сти то га Ла за.
Вје р на љу ба Оби лић Ми ло ша 
Ко ји но је слав но по ги нуо 
Бра нећ царс тво на по љу Ко со ву“ (злаТичанин 1912: 317).

10 Сте во Триф ко вић у овом слу ча ју на во ди го ди ну ко ја по ка зу је да ни је су у са гла сју 
сље де ћи ис ка зи: 1) „Ка ко је Лу бу рић на по ме нуо у бе ле шци уз пе сму [’Преудаја Је ле Ми ло-
ше ве’], пре да ње о Ко при ви ца ма об ја вио је 1888, уз Ву ја нов ру ко пис При че о бо ју ко сов ском 
(Ска за ни је кне за Ла за ра Гре бла но ви ча, 1740) оси јеч ко-бла жуј ски све ште ник Сте во Триф-
ко вић (ПеТРовић 2002: 248) и 2) „У сту ди ји При ча о бо ју ко сов ском Јел ка Ре ђеп је утвр ди ла 
да се иза „од већ ста ре“ књи жи це Триф ко ви ће вог Ска за ни ја кри је Ву ја нов ру ко пис (1740, 
да нас у Ар хи ву СА НУ бр. 398)“ (исТо: 249). Упо ре ди ти ТРиФковић 1987: 61. 

11 Пје сму За ва ђа Ми ло ша и Ву ка – на ста лу под ути ца јем ду бро ва че бу гар шти це Ка ко 
су се сва ди ли Ми лош Ко би ло вић и Вук Бран ко вић (гиљФеРдинг 1972: 218–220) – об ја ви ла је 
Рад ми ла Пе шић у књи зи Вук Вр че вић, ода кле је, пре ма вла сти том на во ђе њу, у сво ју књи гу 
пре ни је ла Јел ка Ре ђеп (2006: 116–122 ). 
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По себ ност Је ле не Бал шић ис так ну та је већ на по чет ку ове пје сме, гдје 
се ка же да на кон Ко сов ског бо ја зу лум Асан˗аге у Кру шев цу „тр пи ра ја, не 
пу шта ава за, / ал’ не тр пи Ми ло ше ва Је ла“ (исТо: 317). 

Кне же вој кћер ки а Оби ли ће вој љу би не на во ди се име у Ву ко вим еп ским 
пје сма ма Ми лош у Ла ти ни ма (вук, II, 37) и Зи да ње Ра ва ни це (вук, II–р, 28). 
У њи ма се не са оп шта ва ни да ли је она је ди ни ца или ни је. У те жи шту прве 
од ових пје са ма не на ла зи се кне же ва кће р ка не го ње гов зет, док у дру гој од 
њих кне ги ња Ми ли ца Ми ло шу Оби ли ћу са мо и ни ци ја тив но да је сво ју кће р-
ку за же ну, као на гра ду за ње го ву ве ли ко ду шност пре ма Ју го ви ћи ма: „Пак 
Ми ло ша слу гу по љу би ла, / – да ро ва му ми лу ћер ку сво ју“ (сти хо ви 141–142).12 
Ми лош Оби лић је зет кне за Ла за ра и у 58. пје сми из дру гог то ма збор ни ка 
Ма ти це хр ват ске, у ко јој кнез Ла зар уо чи Ко сов ског бо ја на здра вља Оби-
ли ћу: „Здра во, зе те, вје ро, и не вје ро“ (пре ма лоМа 2002: 156).

Име љу бе Ми ло ша Оби ли ћа ни је на ве де но ни у Гиљ фер дин го вој ду-
бро вач кој бу гар шти ци. Ње но име је Ма ра у Бу гар шти ци о Ко сов ском бо ју 
не по зна тог Пе ра шта ни на, ко ју је об ја вио Ми ро слав Пан тић (1989: 79–84), 
а у ко јој се на гла ша ва да је кнез Ла зар и го спо дар и таст Ми ло ша Оби ли ћа. 
Кад то ком Ко сов ског бо ја сул тан Му рат, смрт но ра њен, ка же Тур ци ма да 
од си је ку гла ву Ми ло шу Ко ви љи ћу и ца ру Ла за ру и да их са хра не у истом 
гро бу са њим – „Под но нож ја мо је га Ла за ро ву гла ву став ’те, / Ми ло ше ву 
гла ву став те ви на мо ју де сну ру ку“ (исТо: 84) – Ми лош Ко ви љић их мо ли 
да кне за Ла за ра ста ве на сул та но ву де сну ру ку а ње го во ти је ло под но кне же-
вих но гу: „Ер га хо ћу ча сти ти и у гро бу, та ста мо га“ (исТо: 84). Исти мо тив 
на ла зи се у знат но ста ри јем Жи тију кне за Ла за ра (Гре бла но ви ча) (ТРиФковић 
1887: 60). 

Љу ба Ми ло ша Ко би ли ћа ни је име но ва на ни ти се са оп шта ва чи ји је зет 
Ко би лић у осме рач кој усме ној пје сми Цви ли ли су три Ми ло ша – у ко јој 
Ми лош Ко би лић, „у там ни ци сил на ца ра“ (Gervais i drugi 1954: 53), на пита-
ње шта је ко ме нај ми ли је (у сми слу нај жа ли је) пред Ми ло шем Оре шко ви ћем 
и мла дим Ми ло шем Оре шко ви ћем од го ва ра да му је нај жа ли је „ви јер не 
љу бе“: „Ско ро сам ју до пе љао, / још је ни сам об љу био“ (исТо: 53). У том 
по гле ду, пје сма је бли жа пје сми Три су жња (вук, IV, 4) не го еп ским пје сма-
ма са мо ти вом Оби ли ћи ве љу бе.13 А тврд ња све зна јућ ег при по вје да ча у 

12 У пје сми Ми лош Оби лић у тав ни ци ду жда мле тач ко га из Ву ко вих нео бја вље них 
ру ко пи са, ко ју су при ре ђи ва чи на сло ви ли Ми лош Оби лић и дужд Мле ча нин (ВУК, II–р, 27), 
кнез Ла зар пи ше ду жду: „Пу штај ме не Ми лош–Оби ли ћа, / Оби ли ћа, мо је га не ћа ка“ (стихо-
ви 140–141).

13 Пре зи ме ну Ко би лић, ко је у про зном усме ном пре да њу ми то ло шког ка рак те ра има 
афир ма тив но зна че ње, у еп ским пје сма ма и у не ким ва ри јан та ма При че о бо ју ко сов ском 
да је се пе жо ра тив но зна че ње – и то кроз по ку шај љу бе Ву ка Бран ко ви ћа да ис так не зна чај 
сво га му жа на ра чун Ми ло ша Оби ли ћа (Ко би ли ћа), као и ис тицање су је те по то њих му-
же ва Је ле Ми ло ше ве. То ме се Оби ли ће ва љу ба у кон ти ну и те ту су прот ста вља. На та кав по-
ку шај сво га тре ћег му жа Ђу ра То па ло ви ћа у пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа она ова ко 
од го вара:
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пје сми Си би ња нин Јан ко у Ко со ву из Бо сан ске ви ле (Н. К. Т. 1903: 74) да је Вук 
Гр гу ре вић убио нај мла ђег сул та на Му ха ме да, тур ски ха рем под са бљу ста вио 
те ро бље осло бо дио и та ко осве тио кне ги њу Ми ли цу и Оби ли ће ву љу бу су-
ге ри ше за кљу чак да се Оби ли ће вом удо ви цом сма тра нај мла ђа кне же ва кћер-
ка (исТо: 75), што је у ду ху пре да ња пре кро је них у Тро но шком ро до сло ву.14

2. ЈеленабалШић,ЈединичланвладаРскекућебалШићуусМеноЈкњи-
жевносТи. За хва љу ју ћи еп ском Ко со ву, Је ле на Бал шић је је ди ни члан вла-
дар ске ку ће Бал шић о ко ме по сто је усме на књи жев на дје ла. То де ман ту је 
тврд њу Но ва ка Ки ли бар де да Бал ши ћа не ма у усме ној тра ди ци ји: „Кул ту ра 

„А што, Ђу ро, за Ми ло ша ка жеш,
Да је ње га ко би ла ро ди ла,
То је, Ђу ро, гри јех и сра мо та. 
Ни је ње га ро ди ла ко би ла,
Већ је ње га Срп ки ња ро ди ла
Ка квог ви ше по ро ди ти не ће.
Ни је ша ла, Ђу ро го спо да ру,
По гу би ти тур ско га сул та на
Под ша то ром у тур ску ор ди ју“ (1912: 318).
У ис тој пје сми Оби ли ће ва удо ви ца бра ни и сво га прет ход ног му жа Бал шу Зе ћа ни на 

за ко га Ђу ро То па ло вић ка же да је „пр ’је ра ли ца“ (исТо: 318). 
14 Кон стан тин Сту де нич ки у Тро но шком ро до сло ву ка же да је при ли ком при мир ја 

Ба ја зи ту да та нај мла ђа кће р ка, ра ни је вје ре на за си на зет ског кне за Ба о ше, од но сно да је 
кће р ка кне за Ла за ра а же на си на зет ског кне за Ба о ше ро до на чел ни ца срем ских Бран ко ви ћа: 
„По сле Ми ле ви не уда је за Ба ја зи та, у Ба о шин дом је оти шла ста ри ја се стра, удо ви ца Ми-
ло ша во је во де. Ми ло ше ва љу ба и Ба о шин син по ста ју ро ди те љи Ан ге ли не Бран ко вић, же-
не Сле пог Сте фа на и мај ке ар хи е пи ско па Мак си ма и по след њег срем ског де спо та Јо ва на“ 
(пре ма ПеТРовић 2002: 245). Оли ве ра Ла за ре вић се у ви ше дје ла име ну је као Ми ле ва, под 
ути ца јем Ор би но вог дје ла (1968: 103), док су По ме ни ку кру ше дол ском за пи са на су ствар на 
име на ро ди те ља мо на хи ње Ан ге ли ни не – го спо ди на Ара ни та Ком ни на и го спо ђе Ма ре 
(пре ма РуваРаЦ 1934б: 36). По лазећи од Ђор ђа Сп. Ра до ји чи ћа, Со ња Пе тро вић у ве зи са 
при по ви је да њем у Тро но шком ро до сло ву ка зу је: „Ве зи ва ње Ла за ре ве кће ри и Оби ли ће ве 
же не за Бал ши ће и Бран ко ви ће ве ро ват но је би ло мо ти ви са но по ли тич ко–идеј ним ци љеви-
ма или ма те ри јал ним ин те ре сом, али ни је до след но из ве де но као у по себ ним ро до сло ви ма 
Бран ко ви ћа и Јак ши ћа“ (2002: 245–246). А Ни ко ла Ра дој чић да је до зна ња да пи сац Тро но
шког ро до сло ва на гла ша ва зна чај вла дар ских бра ко ва у срп ској др жа ви и за рад те иде је 
из вр ће из во ре „ви ше не го ра ди ико је дру ге сво је ми сли. Та ко су код ње га го то во сви срп ски 
вла да о ци до би ли же не ко је ни су има ли или им је бар по ре кло из вр ну то“ (1931: 76). У Исто
ри ју о Цр ној Го ри вла ди ке Ва си ли ја Пе тро ви ћа уше та ла је под ма ском исто риј ске чи ње ни-
це при по ви јед на кон струк ци ја о Ан ге ли ни Бран ко вић као кће р ки бра та Ива на Цр но је ви ћа 
(1996: 46). Раз ли чи ти су мо ти ви пре кра ја ња усме них пре да ња и исто риј ских чи ње ни ца, а 
по го то во у дје ли ма гра нич не књи жев но сти. По шав ши од за па жа ња Ђор ђа Бу ба ла о исто риј-
ској сви је сти у срп ским ље то пи си ма у Угар ској, Ма ри ја Ва си ље вић са оп шта ва да је ве ћи на 
пре пи са Хро ни ке Ђор ђа Бран ко ви ћа по ри је клом са про сто ра сје вер но од Са ве и Ду на ва, 
што се до во ди у ве зу са по тре бом „та да шњих срп ских ели та за одр жа њем дру штве ног иден-
ти те та, ко ји би био нео п хо дан за оства ри ва ње ко лек тив них пра ва у хаб збур шким зе мља ма“ 
(2016: 95–96). 
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се раз ви ја ла у до ба Бал ши ћа, по себ но на остр вљу Ска дар ског је зе ра. Би ли 
су ту хра мо ви и све штен ство, бо ра ви ла је ту и обра зо ва на спи са те љи ца Је-
ле на Бал шић, али ни шта од то га ни је по ста ја ло те ма за усме ну књи жев ност“ 
(KiliBarda 2012: 74). За раз ли ку од Цр но је ви ћа, о ко ји ма по сто ји раз у ђе но 
усме но пре да ње, из у зев то по ни ма и ак тант ског и ак тер ског по ја вљи ва ња 
зет ског го спо да ра као дру гог или тре ћег му жа Оби ли ће ве удо ви це не ма 
ни шта чи ме усме на на ра тив на тра ди ци ја на по је ди нач ном пла ну чу ва сје-
ћа ње на Бал ши ће ми мо Је ле не Бал шић. 

У ве зи са по ми ња њем Бал ши ћа на зби р ном пла ну, по сто је топ ни ми 
ко ји упу ћу ју на њих као и не ра зу ђе но усме но пре да ње да је по ро ди ца Бал-
шић из Под вр ха код Би је лог По ља по ри је клом од Бал ши ћа. По треб но је 
на ве сти и усме но пре да ње о по ри је клу Бал ши ћа из Ху ма у Зе ти, ко је је ушло 
у При ча ња Ву ка Дој че ви ћа Сте фа на Ми тро ва Љу би ше а ко је ка зу је „да су 
се Ср би уг ни је зди ли за жу па на Ву ка на на ју гу, по што су са тр ли ала ма ни не 
из би је лог сви је та /Зар Ава ре/, пак се три бра та ста ни ла на овој зе мљи и 
огра ди ла у Хум цу ста нов ник, цр кву и во де ни цу, а при ти сла сво зет ско поље 
и над њим до би ла про њар ство. Од њих три ево ју трос ди шу три ста убој ни-
ка, ко ји ни је су ни у чем го ри од оста ли јех Ср ба“ (1949: 201–202). У истом 
дје лу се са оп шта ва да је цар Ду шан Бал ши ћи ма „до пу стио са ви ше ми ло сти 
да мо гу сло бод но на ме та ти пу ку дан ке и по ре зе, по би ра ти их и ње му пре-
да ва ти“ (1949: 200). У исто ри о гра фи ји ни је раз ја шње но по ри је кло Бал ши ћа, 
а ро до на чел ни штво ди на сти је Бал шић нај че шће се до во ди у ве зу са др жав-
нич ким ак тив но сти ма Не ма њи ћа у Зе ти. 

Не ма са чу ва них еп ских пје са ма о бор ба ма пр вих Бал ши ћа са Ко то ра-
ни ма и Ђор ђем То пи јом, нити о бор би Бал ше II са Tурцима код Бе ра та годи-
не 1385. го ди не. И да их је би ло, то би по твр ди ло ми шље ње Ву ка Ка ра џи ћа 
да је усме на епи ка на кон Ко сов ског бо ја из гу би ла ин те ре со ва ње за ра ни је 
до га ђа је: „Ја ми слим, да су Ср бљи и при је Ко со ва има ли и ју нач ких пје са ма 
од ста ри не, но бу ду ћи да је она пре мје на та ко сил но уда ри ла у на род, да су 
го то во све за бо ра ви ли, што је би ло дон де, па са мо одан де по че ли на но во 
при по ви је да ти и пје ва ти“. „Ко сов ски бој се та ко с пра вом ве ко ви ма на ме ће 
као ко ре ни та ’пре мје на‛, ме ђаш срп ске исто ри је и на род ног пам ће ња“ (су-
ваЈџић 2019: 57).

И Но вак Ки ли бар да под сје ћа на то да „рат ни окр ша ји и дру га до га ђа ња, 
ко ја не зна че пре лом јед не дру штве не ухо да но сти, не ти чу се ко лек тив не 
сви је сти ко ју умјет нич ки ту ма че усме ни књи жев ни ци“ (KiliBarda 2012: 78). 
Он се по зи ва на на вод Мо ми ра М. Мар ко ви ћа да би се пе ри од и ду кљан ске 
и зет ске епо хе мо гао на зва ти маг бет ским до бом, и за кљу чу је: „Та кво ста ње 
ни је обез бје ђи ва ло те ма ти ку ко ја би у усме ној књи жев ној об ра ди уз бу ђи-
ва ла ма се кад пје сму или при чу пре но си лац ка зу је“ (KiliBarda 2009: 64). И 
то што осим Је ле не Бал шић у усме ној еп ској по е зи ји не ма Бал ши ћа, из у зев 
ско ро бе зна чај не уло ге ње ног му жа као го спо да ра Зе те у но вом еп ском пје-
ва њу, по ка зу је да је понекад лак ше ући у исто ри ју не го у пје сму. 
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Не у вјер љи ва је прет по став ка да је зет ски кнез Ђу рађ Стра ци ми ро вић 
Бал шић про то тип Стра хи ни ћу ба ну из усме не пје сме Ба но вић Стра хи ња 
(вук, II, 44). По звав ши се на на вод Пе тра Том ца о за па жа њу Ђор ђа Стра-
ци ми ро ви ћа да Са ду ди но ва хро ни ка го во ри о не вјер нич ком жу па ну Ђор ђу, 
Ми ро слав Пан тић ка же: „У том ’жу па ну‛ ви део се Ђур ђе II Стра ци ми ро вић 
Бал шић, го спо дар Зе те, што је би ло и оста ло не до ка за но на слу ћи ва ње“ 
(ПанТић 1975). У бу гар шти ци Кад је Стра хи њи Ба но ви ћу же на учи ни ла 
из да ју, и кад су је за то бра ћа ње по гу би ла (богиШић, 40) име Стра хи њи не 
љу бе је Је ли ца, од но сно Је ла – у за ви сно сти од вер си фи ка циј ских за хтје ва: 
„Што ти ме ни го во риш од Је ли це љу би мо је“ (стих 23), од но сно: „Под ша-
то ром угле д’о л’је пу Је лу љу би сво ју“ (стих 63). Не ис кљу чу је мо мо гућ ност 
да је Ђу ра ђев па тро ним Стра ци ми ро вић, ана ло ги јом по зву ча њу, мо гао бити 
под сти ца јан за гра ђе ње еп ског ли ка Стра хи ни ћа ба на, али, без об зи ра на 
име Је ла (Је ли ца) у Бо ги ши ће вој бу гар шти ци, не по сто ји слич ност из ме ђу 
Је ле не Бал шић и љу бе Ба но вић Стра хи ње да би се тим пу тем ишта мо гло 
пре ни је ти на са др жај еп ске пје сме.

Не кри тич кој исто ри о гра фи ји при па да Крат ка исто ри је Цр не Го ре 
Пе тар I Пе тро ви ћа, ко ја о зет ском кне зу а зе ту кне за Ла за ра ка же: „Ови Баош 
со бра сво ју вој ску и по ђе на по моћ сво је му та сту и го спо да ру пр о тив тур-
ско га ца ра Аму ра та, па до шав ши му на пут не срећ ни глас о по ги би ји срб ске 
вој ске и са мо га кња за Ла за ра у Ко со во, при ну ђен би по вра ти ти се с гор ки-
јем пла чем на зад, про кли њу ћи Ву ка Бран ко ви ћа за из да ју, учи ње ну сво је му 
ца ру и ота ча ству“ (ПеТРовић 1999: 801). На истом фо ну је и сље де ћи за пис 
Ву ка Ка ра џи ћа: „При по ви је да се да је Бал ша био по шао с вој ском из под-
руч ја сво га у по моћ сво ме та сту про тив Тур ско га ца ра Му ра та, но у пу ту 
срет не га глас, да је бој, ка ко је из не на да Ми лош убио Му ра та, по чео при је, 
не го што се ми сли ло, и кнез Ла зар са сво јом смр ти за вр шио Срп ско Кра-
љев ство и Цар ство“ (1972: 136). Алек сан дар Ф. Гиљ фер динг се по зи ва на 
ље то пис из осам на е стог ви је ка кад ка же: „А Бал ша те же ћи за кра ље вом 
ти ту лом, или је био нео д лу чан да на сту пи с вој ском, или је оче ки вао да му 
по ну де кру ну. Ипак је си шао са пла ни не у пре дје ле Хво сна, и бли зу При-
зре на, и ка да је до био не га ти ван од го вор, опу сто ши мје ста и се ла тих обла-
сти и вра ти се у свој крај“ (1972: 234). 

Са опре зом је по треб но при ћи и Ђу ри ће вој тврд њи да је усме ни пје сник 
пре ко Му си ћа и Ва со је ви ћа „по сред но ука зао на ве ли ка ше (и на зе та кне-
же вог Бал ши ћа ме ђу њи ма) [...] На Бал ши ћа, го спо да ра Зе те, на род на пе сма 
је ука за ла опе ва ју ћи за ка шње ње исто ри ји не по зна тог ју на ка из ње го ве обла-
сти“ (1990: 99). По зна то је да су Ва со је ви ћи уо чи Ко сов ског бо ја при па да ли 
Ра шкој. Зна чи да Сте во Ва со је вић ко ји у усме ној еп ској по е зи ји ка сни у 
Ко сов ски бој ни је из обла сти кне же вог зе та Бал ши ћа не го кне же вог зе та 
Бран ко ви ћа. Ка шње ње Сте ва Ва со је ви ћа је у истом се ман тич ком кљу чу као 
и ка шње ње Сте ва на Му си ћа у пје сми Му сић Сте ван (вук, II, 47) или ка-
шње ње Обла чи ћа Ра да у пје сми Ва со је вић Сте во и Обла чић Ра де (Шћекић 
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1998: 83–85).15 Со ња Пе тро вић на во ди да „пре да ња и пе сме ко је је за бе ле жио 
Лу бу рић из гле да да су део оп се жни је тра ди ци је ко ја је те жи ла да нај ва жније 
ко сов ске ју на ке (Ла за ра, Ми ло ша, Ву ка, Ба но вић Стра хи њу, Ђу ра ђа Бал ши-
ћа) спо ји у за о кру же ну це ли ну“ (2001: 211). О Ђу ра ђу II Стра ци ми ро ви ћу 
Бал ши ћу се ни у овом слу ча ју не мо же го во ри ти без опре за. 

Мно го шта во ди за кључ ку да је усме на епи ка Је ле ну Бал шић иза бра ла 
за љу бу Ми ло ша Оби ли ћа баш због од но са кне же вог зе та Ђу ра ђа II Бал ши-
ћа пре ма Ко сов ском бо ју. Ми лош Оби лић је сте фик тив но име исто риј ски 
по сто је ћег уби це сул та на Му ра та у Ко сов ском бо ју, али је он, да асо ци ра мо 
тур ску из ре ку, ствар ни ји од са ме ствар но сти. У сва ком слу ча ју, зет ски кнез 
Ђу рађ II ни је при јем чив усме ној књи жев но сти. Усме на епи ка је већ при ли ком 
ода би ра зе то ва кне за Ла за ра ели ми ни са ла кне же вог зе та Бал ши ћа, из у зев 
као дру гог а по не гдје и тре ћег му жа Оби ли ће ве удо ви це, што под ра зу ми је ва 
да је он за о би ђен и у на ра ти ву о сва ђи кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра као 
узро ку ко сов ске тра ге ди је. На спрам Ву ка Бран ко ви ћа као еп ски зет кне за 
Ла за ра сто ји Ми лош Оби лић, ко ји је ње гов зет и у пје сми Сле пе Сте па ни је 
Ца ри ца Ми ли ца и Вла де та вој во да (вук, II, 49). Сво јим од но сом пре ма Ко сов-
ском бо ју, кне жев зет Бал шић је сво ме име ну за тво рио пут и у на ра тив о 
сва ђи кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра, а ка мо ли у Ву ко ву епи ку о Ко со ву која 
је ли ше на сва ђе кне же вих кће р ки и зе то ва.

3. љубаМилоШаобилићаунаРаТивуосваЂикћеРкиизеТовакнеза
лазаРа. Ту ма че ћи ва ри јан те жи ти ја кне за Ла за ра под кров ним на сло вом 
При ча о бо ју ко сов ском, Јел ка Ре ђеп за кљу чу је да у по за ди ни на ра ти ва о 
сва ђи кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра као узро ку гу бит ка Ко сов ског бо ја сто ји 
усме на књи жев ност – иа ко је Вр че ви ће ва За ва ђа Ми ло ша и Ву ка „је ди на до 
са да по зна та пе сма из XIX ве ка у ко јој је об ра ђен мо тив сва ђе“ (2006: 115). 
У ве зи са ва ри јан том При че о бо ју ко сов ском из осам на е стог ви је ка, Ре ђеп 
ка же: „На слов ру ко пи сне При че о бо ју ко сов ском је Жи ти је кне за Ла за ра, 
но ово де ло не ма ка рак те ри сти ке жи ти ја. На про тив, са ма са др жи на де ла на-
мет ну ла је и дру га чи ју фор му, те је та ко за бе ле же но усме но пре да ње из ме-
ни ло и уо би ча је ну фор му жи ти ја“ (исТо: 110).

15 Сте во Ва со је вић ка сни у Ко сов ски бој у пје сми „По ла зак Ва со је вић Сте ва на Ко-
со во“ (Шћекић 1998: 37–82), али у пје сми Ва сје вић Сте во сти же на Ко со во (исТо: 86–90) он 
на бо ји шту за ти че жи ва кне за Ла за ра. Пе тро вић прет по ста вља „да Сте во Ва со је вић ни је 
био по знат Ву ку Ка ра џи ћу“ (2001: 210): „У Рјеч ни ку он на во ди са мо два сти ха (ко је ни је би ло 
мо гу ће при пи са ти не кој од ре ђе ној пе сми, те се за кљу чу је да су да ти по се ћа њу); у њи ма се 
Ла за ру Му та пу при пи су је ва со је вић ко по ре кло, упр кос то ме што се у тра ди ци ји овај хра бри 
уста нич ки ју нак до след но ве зу је за Ча чак. Но, ве за из ме ђу Му та па и Сје ни це по сто ји (бој 
1809), па се мо же прет по ста ви ти да су сти хо ви из Рјеч ни ка узе ти из ло кал не тра ди ци је“ 
(2001: 210–211). А Ска за није жи тија кне за Ла за ра (Гре бла но ви ча) ка же да за слав ском вече-
ром уо чи Ко сов ског бо ја кнез Ла зар по ред се бе сје да „не вер ни ка му си ћа што на сто лу крв 
учи ни“ (пре ма ТРиФковић 1887: 24), што се не укла па у усме но пре да ње о Ко со ву. 
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У па ра диг му са књи жев ним дје ли ма са мо ти вом сва ђе кне же вих кће р ки 
и зе то ва де се те рач ке еп ске пје сме ула зе ли ком љу бе Ми ло ша Оби ли ћа. По-
ред то га што је у ве ћи ни дје ла са мо ти вом сва ђе кне же вих кће р ки и зе то ва 
же на Ми ло ша Оби ли ћа Је ла (Је ле на), ви дје ли смо да је Оби ли ће ва љу ба 
име ном Је ла и у де се те рач ким еп ским пје сма ма и усме ним про зним пре да-
њи ма. Из у зев Вр че ви ће ве ком пи ла тор ске пје сме и Ка чи ће ве пје сме на на-
род ну, де се те рач ко при по ви је да ње о Оби ли ће вој љу би од но си се на ври је ме 
по сли је вре ме на у При чи о бо ју ко сов ском, од но сно по сли је Ко сов ског бо ја. 

Ми о драг По по вић гри је ши кад ка же да се Ми лош Оби лић као зет кне за 
Ла за ра по ми ње „тек у Вер ко вић-Осто ји ће вом ле то пи су из XVI II“ (1977: 25). 
Ми лош Оби лић је зет кне за Ла за ра још у за пи су пре да ња о Је ли Ми ло ше вој 
као ро до на чел ни ци брат ства Ко при ви ца из Ба ња на. А у Жи тију кне за Ла
за ра (Гре бла но ви ча), из 1540. го ди не, кнез Ла зар на здра вља ју ћи То пли ци 
Ми ла ну, Ко сан чић Ива ну и Ми ло шу Оби ли ћу, ко је је Вук Бран ко вић пред 
кне зом окле ве тао да ће га из да ти на Ко со ву, по ред оста лог, ка же: „не го се 
чу дим за мог ми ло ша ко га иза брах за си на и ми ло шу да дох мо иу да шчер 
ко иу др жим ка ко цви ет [...]“ (пре ма ТРиФковић 1887: 25). По ред то га, раз-
вид но је да се ско ро сви мо ти ви Бу гар шти це о Ко сов ском бо ју из Пе ра шког 
збор ни ка из се дам на е стог ви је ка на ла зе у Ска за нију жи тија кне за Ла за ра 
(Гре бла но ви ча), па и мо тив сва ђе кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра (ви дје ти 
ТРиФковић 1887: 9–10). То иде у су срет за кључ ку Јел ке Ре ђеп, из ве де ном на 
осно ву је зи ка и са др жа ја Ву ја но вог ру ко пи са, ко ји је јед но ври је ме био у 
ма на сти ру Све тог Лу ке у Жу пи Ник шић кој, да је кор јен При че о бо ју ко сов
ском у ју жним кра је ви ма (1976: 266) . 

У Трак та ту о Тур ци ма Јер га из Нир нбер га, то по лив ца на дво ру хер-
це га Стје па на Ко са че – ко ји је Зо ран Кон стан ти но вић об ја вио (1989: 49–62), 
и за кљу чио да је на пи сан 1481. го ди не (1989: 47) – опи са на је сва ђа зе то ва 
кне за Ла за ра ко ју не по кре ће сва ђа њи хо вих же на. Ни је за пот ци је њи ва ње 
По по ви ће ва прет по став ка да је иде ја о су ко бу зе то ва кне за Ла за ра мо гла 
до спје ти из ствар но сти, на осно ву не при ја тељ ства Ву ка Бран ко ви ћа и Ђу-
ра ђа II Бал ши ћа, чи ја су тр ве ња око по гра нич них те ри то ри ја ко ји ма су 
упра вља ли на ста вље на и на кон Ко сов ског бо ја (1977: 100).

Су ко бу зе то ва кне за Ла за ра у При чи о бо ју ко сов ском прет хо ди су коб 
њи хо вих же на око пре и мућ ства сво јих му же ва у лич ном и дру штве ном 
пре сти жу. То се од ра жа ва на по на ша ње Ми ло ша Оби ли ћа и Ву ка Бран ко-
ви ћа као ан ти по да у Ко сов ском бо ју. „Ца ра у гроб ста ви ше, с Ми ло шем 
Ла за ра. / Ова по ги бел би за ђе ва се ста ра“ (1975: 388) – ка за но је у драм ском 
спје ву не по зна тог Пе ра шта ни на са кра ја се дам на е стог ви је ка, ко ји је Ми-
ро слав Пан тић об ја вио под на сло вом Бој кне за Ла за ра (исТо: 388–405), а 
чи ји је пр во бит ни на слов Ов ди по чи ње бој кне за Ла за ра и зла свр ха Ми ло ша 
Ко би љи ћа и из дај ни ка Ву ка Бран ко ви ћа и 9 бра ће Ју го ви ћа на Ко со ву по љу 
на 24. џу ња 1348. На кне же ве кће р ке а же не Ву ка Бран ко ви ћа и Ми ло ша 
Оби ли ћа од но си се и ре че ни ца: „Би стру во ду за му ти ле“, ко ја се про вла чи 
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кроз пет на ест од три де сет шест ва ри јан ти При че о бо ју ко сов ском (пре ма 
РеЂеП 2006: 105).16 

У пе ра шком драм ском епу, ко ји као и пе ра шка бу гар шти ца има раз у-
ђе не еле мен те ко сов ског пре да ња, же на Ми ло ша Оби ли ћа је име ном Ма ра 
а же на Ву ка Бран ко ви ћа је Ви до са ва. У ве зи са тим, Ре ђеп ка же: „Са ста вљач 
[Приче о бо ју косовском] је унео пре да ње о Је ле ни као Ми ло ше вој же ни, 
ина че по зна то у Ба ња ни ма, а за Ма ру је ре као да је про на ре че на Ви до са ва. 
То по ка зу је да је име Ви до са ва на шао у пе ра шкој дра ми и по ве зао га са 
име ном нај ста ри је Ла за ре ве кће ри“ (2006: 123–124). Ме ђу тим, пе ра шка дра-
ма и пе ра шка бу гар шти ца мла ђе су од Жи тија кне за Ла за ра (Гре бла но ви ча). 
У ње му је Је ла (Ие ла) име љу бе Ми ло ша Оби ли ћа, као што је Ви до са ва име 
же не Ву ка Бран ко ви ћа: „Та даи ви до са ва по ско чи као иед на охо ла ди е ви ца 
уда ри се стру ие лу ру ком уз образ [...]“ (пре ма ТРиФковић 1887: 10). 

Ре ђеп са оп шта ва и да „Ма вро Ор бин у свом Кра љев ству Сло ве на (1602) 
пр ви бе ле жи мо тив сва ђе Ла за ре вих кће ри, а по том се под Ор би но вим ути-
ца јем овај мо тив пре но си и у дру га де ла [...]“ (1976: 123). Сва ђа кћер ки кне-
за Ла за ра на ла зи се и у ру ко пи сном Жи тију кне за Ла за ра (Гре бла но ви ча), 
шест де це ни ја ста ри јем од Ор би но вог Кра љев ства Сло ве на. Из на ве де ног 
про из ла зи да би ов дје умје сто од Ор би на тре ба ло да сто ји од Жи тиа кне за 
Ла за ра (Гре бла но ви ча). То се од но си и на сље де ће: „Мо тив сва ђе Ла за ре вих 
кће ри са чу ван је у це ли ни. Осим про ме не име на и не ких по је ди но сти, при ча 
се вер но и до след но пре но си ла од Ор би на до Тро но шца и Ву ка Вр че ви ћа“ 
(2006: 127). По ре див ши са Кра љев ством Сло ве на Ма вра Ор би на При чу о 
бо ју ко сов ском и ду бро вач ку бу гар шти цу, у ко ји ма кнез Ла зар сми ру је сва-
ђу сво јих зе то ва, Ре ђеп ис ти че „да је Ор бин це лу при чу о сва ђи, па и овај 
де таљ, ко ји је доц ни је у При чи не што из ме њен, мо рао зна ти по пе сми или 
усме ном ка зи ва њу“ (1976: 250).17 Рукопис не по зна тог ау то ра ко је је об ја вио 
Сте во Триф ко вић до каз је по сто ја ња на ве де ног на ра ти ва при је об ја вљи ва ња 
Ор би но вог Кра љев ства Сло ве на.

У на ра ти ву о сва ђи кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра у При чи о бо ју ко сов
ском, на спрам без ма ло иде а ли зо ва них Ми ло ша Оби ли ћа и ње го ве љу бе 
де мо ни зо ва ни су Вук Бран ко вић и ње го ва љу ба, што је у осно ви гра ђе ња 
мо ти ва сва ђе кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра и у дру гим књи жев ним дје ли ма. 
Љу ба Ву ка Бран ко ви ћа у пе ра шкој бу гар шти ци, ко ја ни је ау тен тич на еп ска 
пје сма, са оп шта ва да је Ми ло ша Оби ли ћа ко би ла ро ди ла. На то Оби ли ће ва 
љу ба од го ва ра: „А ко би ла ће ско чит Ву ку зу бе сло ми ти“ (1989: 388), на кон 
че га је ње на се стра ру ком „и пр сте ним’ удри ла уз бје ло ли це“ (исТо: 388). 
Сли је ди Оби ли ће ва срџ ба као по вод за Ву ко ву кле ве ту пред кне зом, од но-
сно Ву ко во из дај ство у Ко сов ском бо ју. Бран ко ви ће ва же на се на исти на чин 
од но си пре ма сво јој се стри и у ду бро вач кој бу гар шти ци:

16 Пре ма Јел ки Ре ђеп, нај ста ри ја ва ри јан та При че о бо ју ко сов ском је из 1714/1715, а 
нај мла ђа из 1839. го ди не (2007: 89).

17 Сне жа на Бу лат на во ди да у дра ма ма Јо ва на Су бо ти ћа, Иси до ра Ни ко ли ћа и Ми ло-
ва на Вуч ко ви ћа сва ђу сво јих кће ри, Ма ре и Ву ко са ве сми ру је кне ги ња Ми ли ца (2016: 78).
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„Ру ком ју је удри ла у ру ме но б’је ло ли шце:
Ко ли ко је бје ше не ми ло сно уда ри ла,
На ру ци јом би ја ше ди о ма нат злат ни пр стен, 
Пр сте ном је се стри ци б’је ло ли шце из гр ди ла, 
Крв ца је је по ли ла дје вој ку низ б’је ло ли шце“ (1975: 218–219). 

На кон за па жа ња да се у бу гар шти ца ма и у Ка чи ће вој пје сми не ка же 
до слов но да је сва ђа кће ри кне за Ла за ра до ве ла до про па сти срп ске др жа ве, 
Ре ђеп не ис кљу чу је мо гућ ност да то са оп шта ва не ка од не за пи са них усме-
них пје са ма (1976: 107). У Ми ли ји ној пје сми Се стра Ле ке ка пе та на (вук, II, 
40) је стих – „ђе ј’ Ми ло ша ко би ла ро ди ла“ (стих 474), што је у ко ре ла ци ји 
са од но сом љу бе Ву ка Бран ко ви ћа пре ма Ми ло шу Оби ли ћу у усме ним дје-
ли ма са мо ти вом сва ђе кћер ки и зе то ва кне за Ла за ра. У Су бо ти ће вој дра ми 
Ми лош Оби лић за је дљи во је иро нич на Ма ра, же на Ву ка Бран ко ви ћа: „Ха, 
Ко би лић за и ста је име / Ко је сла ву по стан ком ка зу је“ (субоТић 1987: 69). 

Ву ко ве еп ске пје сме не ин си сти ра ју на Ми ло шу Оби ли ћу као зе ту кне-
за Ла за ра, али у пје сми Сле пе Сте па ни је Ца ри ца Ми ли ца и Вла де та вој во да 
(вук, II, 49) при мје ћу је мо пре о зна че ни траг мо ти ва сва ђе кне же вих кће р ки 
и зе то ва. Он је на пр ви по глед не при мје тан а на ла зи се у име ни ма кћер ки 
кне за Ла за ра и кне ги ње Ми ли це Ву ко са ва и ли је па Ма ра (стих 4). Уз то, у 
иш че ки ва њу ви је сти са Ко со ва Ву ко са ва и Ма ра су са сво јом мај ком ише-
та ле ис пред гра да Кру шев ца, гдје се кне ги ња Ми ли ца Вла де ти вој во ди обра-
ћа ри је чи ма ко је се од но се и на Ми ло ша Оби ли ћа као ње ног зе та:

„Стан по че кај, Вла де та вој во да,
Не ви ђе ли још два зе та мо ја: 
Бран ко ви ћа, Ми лош Оби ли ћа“ (сти хо ви 40–41). 

По ред Ву ко вих еп ских пје са ма, од мо ти ва сва ђе кћер ки и зе то ва кне за 
Ла за ра дис тан ци ра на је и усме на тра ди ци ја о Је ле ни Бал шић као удо ви ци 
Ми ло ша Оби ли ћа. У њој се не по ми њу ње не се стре, али ни Вук Бран ко вић 
као ко сов ски из дај ник. На пр ви по глед је у де се те рач ком еп ским пје сма ма 
о Је ле ни Бал шић из гу бље на сви јест о Ву ку Бран ко ви ћу из ко сов ске епи ке. 
Ме ђу тим, Вук Бран ко вић је у њи ма ла тент но при су тан и дје лу је сна гом 
сво је сјен ке, а по го то во у ри је чи ма удо ви це Ми ло ша Оби ли ћа у пје сми Је ла, 
љу ба Ми ло ша Оби ли ћа. Вук Бран ко вић се ми мо мо ти ва сва ђе кћер ке и зе-
то ва кне за Ла за ра у усме ном на ра ти ву о Је ле ни Бал шић по ми ње у пје сми 
Же нид ба Ми ло ша Оби ли ћа из Лу тов че ве зби р ке (1987: 12–15), у ко јој је Оби-
ли ће ва вје ре ни ца кне же ва кће р ка Ву ко са ва, што ни је по во љи Ву ку Бран ко-
ви ћу и ње го вој же ни Ма ри. То је по глед на Ву ка Бран ко ви ћа и ње го ву же ну 
из пер спек ти ве Ко сов ског бо ја. 

Са оп штив ши да је у Ву ко вим еп ским пје сма ма мо тив сва ђе кће р ки и 
зе то ва кне за Ла за ра све ден на мо тив вје ре и не вје ре, Во ји слав Ђу рић на гла-
ша ва да сва ђа кне же вих кћер ки и зе то ва као узрок гу бит ка Ко сов ског бо ја 
„зву чи на ив но и не у вер љи во, и пот пу но је су прот но за ми сли нај те же на цио-
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нал не тра ге ди је“ (1990: 44).18 На дру гој стра ни, Јел ка Ре ђеп са раз ло гом 
по ја шња ва да „мо тив сва ђе Ла за ре вих кће ри не би тре ба ло по сма тра ти из-
дво је но већ на про тив, тре ба ло би га пра ти ти у ло гич ном сле ду прет ко сов-
ских до га ђа ња, ко ја су до ве ла до за пле та и тра гич ног ис хо да“ (2006: 111). 
Пси хо ан тро по ло шки про фил еп ског Ву ка Бран ко ви ћа па ра диг ма ти чан је 
Ву ко вим еп ским пје сма ма и књи жев ним дје ли ма са мо ти вом сва ђе кне же-
вих кће р ки и зе то ва. Уло ге Ву ка Бран ко вић и Ми ло ша Оби ли ћа у ко сов ском 
пре да њу чи не да је Ко сов ски бој гор њи вре мен ски гра нич ник за усме но 
еп ско ка зи ва ње о Ма ри Бран ко ви ће вој, али не и о ње ној се стри Је ле ни Бал-
шић чи ји је еп ски лик ин ди ви ду а ли зо ван упра во фик ци о на ли за ци јом ње ног 
жи во та на кон Ко сов ског бо ја. 

4. ЈеленабалШићкаокосовскаудовиЦа. Де се те рач ке еп ске пје сме и 
про зна пре да ња о Је ле ни Бал шић су у маг нет ном по љу Ко со ва, као цен трал не 
те ме срп ске усме не епи ке. Упра во то омо гу ћа ва да се ње на еп ска би о гра фи ја 
и се ман тич ки и ак си о ло шки пре ли је пре ко гра ни ца про сто ра ко ји фи зич ки 
по кри ва. „Пи та Бал шић Је лу са Ко со ва“ (1987: 21) и „про го ва ра Је ла са Ко-
со ва“ (исТо: 21) сти хо ви су цр но гор ске ва ри јан те пје сме Је ла Ми ло ше ва из 
Лу тов че ве зби р ке. Ко со во се по себ но при зи ва у пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша 
Оби ли ћа, и то кроз Оби ли ћев ко сов ски под виг, ту же ње Оби ли ће ве удо ви це 
за срп ством на пла ни ни Ком и мо но лог Бал ше Зе ћа ни на о ца ру Ла за ру и ца-
ри ци Ми ли ци.

Нео бич но је да је коњ као атри бут еп ских ју на ка атри бут Оби ли ће ве 
удо ви це у то плич кој ва ри јан ти пје сме Је ла Ми ло ше ва. Ви дје ли смо да кне-
же ва кће р ка Је ле на ни је ти пич на же на ни у исто риј ској ствар но сти. У на-
ве де ној пје сми она до спи је ва у Ва со је ви ће на ждра лу Ми ло ша Оби ли ћа. У 
бу гар шти ци из Бо ги ши ће вог збор ни ка чи ји је кра ћи на слов Смрт Ми ло ша 
Дра ги ло ви ћа (богиШић, 2) пре ко сво је пу ни це кне ги ње Ми ли це са Ко со ва 
сво јој вје ре ни ци по ру чу је смрт но ра ње ни Ми лош Оби лић да ње го вог ко ња 
опре ми и пу сти у пла ни ну те ти ме об зна ни ње го ву смрт. Је ла Ми ло ше ва, 
ме ђу тим, пу ту је на Оби ли ће вом коњу, пре ма Оби ли ће вом са вје ту ка ко да по-
сту пи ако оста не удо ви ца – „Ждрал ће зна ти куд ћеш из бјег ну ти“ (1987: 20). 
Оби ли ће ву удо ви цу он не од но си слу чај но у Ва со је ви ће. У Ву ко ви ће вој 
пје сми Пре у да ја Је ле Оби ли ћа, (Мо тив из на ро да) Ждрал Ми ло ша Оби ли ћа 
је окри ла ће ни коњ на ко ме је зди Је ла Ми ло ше ва, чи ја је ље по та, као и у ви ше 
дру гих еп ских пје са ма о њој, асо ци ра на ви лом (1929: 26). Оби ли ћев Ждрал 

18 Ка ко тек у том по гле ду на ив но и не у вјер љи во дје лу је пје сма По сав чић Сте фан из 
не о бја вље них ру ко пи са Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа (вук, II–р, 31). На кра ју ове пје сме све зна ју-
ћи при по вје дач за гу би так Ко сов ског бо ја оп ту жу је мај ке, се стре и љу бе срп ских рат ни ка: 
„Ври ском сте нам на плач на слу ти ле / и по том ству роп ство на пла ка ле“ (сти хо ви 50–52). У 
пје сми Ви со ки Сте ван и Вук Бран ко вић (ПеТРановић, II, 29) Сте ван Ла за ре вић ка жња ва 
смр ћу Ву ка Бран ко ви ћа и ње го ву же ну а сво ју се стру Ан ђе ли ју, јер је кле ве том Ми ло ша Оби-
ли ћа пред кне зом Ла за рем срп ско обо ри ла цар ство „с Не ма њи ћа на От ма но ви ћа“ (стих 304). 
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(Ждра лин) ли те рар ни је знак пост ко сов ског вре ме на и у пје сми Ждрал Мило
шев и ком ски хај ду ци из Лу тов че ве зби р ке (1987: 16–19).19 

Ко со во је па ра диг мат ски знак свих ан то ло ги ја де се те ра ких еп ских пје-
са ма из Ва со је ви ћа. На ду хов но је дин ство Ва со је ви ћа и Ко со ва по себ но 
ука зу је пје сма О Ни ко ли Ол то ма но ви ћу, (По ру ка Оса От ма но ва) (Шћекић 
1998: 63–65).20 На кон што на во ди на сло ве сље де ћих пје са ма из Шће ки ће ве 
зби р ке: Же нид ба Ми ло ша Оби ли ћа, Је ла Ми ло ше ва, Опет Ми ло ше ва Је ла, 
Јан ко и Се кул на Ко со ву, Цар и Се кул и Ба но вић Се ку ле и Си би ња нин Јан ко, 
Ми лош Осто јић ка же: 

„Све пје сме, чак и оне по сли је бо ја на Ко со ву су ста ре по мо ти ви ма, 
по еп ском ка зи ва њу. Али у њи ма се осје ћа и пре ра да, јер је пр во бит на 
пје сма, ко ју је гу слар на слу ћи вао, би ла за бо ра вље на. Об на вља ју ћи за бора-
вље но, пје сма је до би ја ла нов ис каз и но ву фор му са оп шта ва ња. Ка ко је 
би ва ла за бо ра вље на, она је са ма по се би по ста ла бар не ко ли ко вре ме на 
пре да ње, а он да је из тог пре да ња, из тог сје ћа ња, пре ра ста ла у но ви ју пје-
сму. Али иа ко је има ла та кву суд би ну, она ни је из гу би ла на ци о нал ни дух, 
осје ћај тра ги ке, по врат ни ин стикт или при бли жа ва ње Ко со ву“ (1998: 33). 

Оче вид но је да пре да ње о Је ли Ми ло ше вој као ро до на чел ни ци Ко при ви-
ца из Ба ња на пре пје ва ва пје сма ко јом Фи лип Са рић у сво јој књи зи о Ба ња ни ма 
ис ти че њи хо во „пле мић ко пори је кло“: „Је ла кћер ка кнез Ла за ра/Ста рог срп-

19 У пје сми Ждрал Ми ло шев и ком ски хај ду ци Ми лош Оби лић и Ко со во из пје са ма 
ста рих вре ме на по ве за ни су са хај ду ци ма као еп ским ли ко ви ма сред њих вре ме на, у зна че-
њу ко је вре ме ни ма да је Вук Ка ра џић у сво јим збир ка ма Срп ских на род них пје са ма. Ждрал 
Ми ло ша Оби ли ћа је у на ве де ној пје сми ме то ни миј ски знак. Док по сма тра Оби ли ће вог 
ко ња ка ко по и гра ва на Во лу је вом ко лу у Ва со је ви ћи ма, све зна ју ћи при по вје дач пси хо на-
ра циј ски са оп шта ва да би ре као и да би се за клео „да Ждрал ми сли да је зди Ко со вом / и да 
но си Оби лић Ми ло ша“ (1987: 17). 

20 У при ре ђи вач кој на по ме ни уз ову пје му сто ји: „Пје сма за пи са на од Сте ва на Проти-
ћа, пје сни ка из При со је. Иста пје сма, у све му иден тич на, за пи са на од Шће па на Ву ле ви ћа. 
Ка же: ’Ову пје сму сам слу шао од гу сла ра од мах по сли је Бал кан ског ра та, а уо чи ра та са Бу-
гари ма‛“. Рат ко Де ле тић ка зу је: „Еп ске пје сме Ком ске жу пе ко ја је би ла у са ста ву Де чан ске 
Ме то хи је жи во су пре но си ле те [косовске] до га ђа је. Мно ге су пје сме ста ри јег да ту ма. А за-
чу до је ка ко Ка ра џић ни је до ла зио у Ва со је ви ће у сво ју по стој би ну да са ку пи пје сме иа ко 
су оне би ле рас про стра ње не по ци је лој зе мљи срп ској, ка ко сам Ка ра џић ка зу је“ (2000: 25). 
И до да је: „Ње го ви пре ци су из Ли је ве Ри је ке се ло Ка ра џа ис под Ко мо ва, што је и да ва ло ве ћу 
оба ве зу Ка ра џи ћу да се по за ба ви овим про сто ром. Но то је пи та ње за ши ру рас пра ву“ (2000: 
25). Ко ли ко је по зна то, Вук Ка ра џић ни је до ла зио ни у Дроб њак ода кле је ње гов отац Сте-
фан ни ти у Жу пу Ник шић ку ода кле је ње го ва мај ка Јег да. Са оп штив ши да „зби р ка пе са ма 
ко ју је при ку пио Ро вин ски пред ста вља уства ри до пу ну са ку пљач ком ра ду на ших на род них 
пе са ма“ (МедениЦа 1975: 270), Ра до сав Ме де ни ца го во ри о Ва со је ви ћи ма као „јед ном је дин-
стве ном и ком пакт ном пле ме ну, ко је је због сво је уда ље но сти и изо ло ва но сти жи ве ло и 
бо ри ло се за сво је одр жа ње и на ци о нал ни жи вот пот пу но за себ но и без те шње ве зе са дру-
гим цр но гор ским пле ме ни ма“ (1975: 270), од но сно да су Ва со је ви ћи је ди но пле ме ко је је 
про ши ри ло сво ју те ри то ри ју у до ба тур ске вла да ви не (исТо 1975: 270). 
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ског го спо да ра/Оби ли ћа за руч ни ца/Од  ње по ста Ко при ви ца...“ (пре ма ко-
ПРивиЦа 2000: 607). На дру гој стра ни, Со ња Пе тро вић са пра вом упо зо ра ва 
да се при ли ком про цје не да ли је пје сма Пре у да ја Је ле Ми ло ше ве из Лу бу-
ри ће ве зби р ке по зни ја усме на тво ре ви на мо ра „има ти на уму да па ра лел но 
по сто је раз ли чи ти си жеи“ (2002: 248).21 

Ко ли ко год да је усме ни на ра тив о Је ле ни Бал шић у ду ху Ко со ва, у 
ње му се не по ми ње Вук Бран ко вић као ко сов ски из дај ник. Си ма Ћир ко вић 
са оп шта ва да „о из да ји Ву ка Бран ко ви ћа не ма ве сти у са чу ва ним из во ри ма 
ста ри јим од Ор би на, ма да ње го ва сти ли за ци ја ја сно по ка зу је да је рас по ла-
гао из во ри ма ко ји су о то ме го во ри ли“ (ћиРковић 1968: 331). Ис ти ца њем 
Оби ли ће вог ко сов ског под ви га у усме ном ка зи ва њу о Је ле ни Бал шић као 
ко сов ској удо ви ци из да ја Ву ка Бран ко ви ћа се под ра зу ми је ва на осно ву кон-
тек ста усме не тра ди ци је о Ко со ву. То је но ви на у од но су на при по ви је да ње 
о сва ђи кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра. У де се те рач ким еп ским пје сма ма, 
из у зев Вр че ви ће ве, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа по мје ре на је из прет ко сов ског 
у пост ко сов ско ври је ме. Усме на та ди ци ја о Је ле ни Бал шић пр вен стве но је 
за сно ва на на ње ној уло зи ко сов ске удо ви це, чи ме је отво рен про стор за ви-
ше стру ко са гле да ва ње пост ко сов ске ствар но сти из ко сов ске пер спек ти ве. 
То де се те рач ке еп ске пје сме о Је ле ни Бал шић чи ни зна чај ни јим од дру гих 
де се те рач ких еп ских пје са ма о Ко со ву за пи са них у два де се том ви је ку, ко је 
по ка зу ју по е то ло шко рас та ка ње кла сич не усме не епи ке. И усме ни еп ски 
на ра тив о Је ле ни Бал шић је свје до чан ство о „цен три пе тал ној си ли Ко со ва 
у срп ском пје сни штву“ (делић 1990: 331), ка ко би то ка зао Јо ван Де лић ту-
ма че ћи ко сов ско пре да ње у Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку. 

4.1. наХочеукоПРиваМа:ПРедањеоРодоначелниЦибРаТсТвакоПРивиЦа
избањана. За пи си усме них пре да ња и де се те рач ких еп ских пје са ма о Је ле-
ни Бал шић су са про сто ра Хер це го ви не, Ста ре Цр не Го ре, Зе те, Ва со је ви ћа, 
То пли це. Нај ста ри је за пи са но пре да ње о њој као љу би–удо ви ци Ми ло ша 
Оби ли ћа је у ру ко пи сној књи зи Ска за ни је кне за Ла за ра (Гре бла но ви ча) из 
го ди не 7048, од но сно 1540. ко је је об ја вио Сте во Триф ко вић: „У се лу Ве лој 
не да ле ко од Са ра је ва жи ви да нас, је дан огра нак срп ске по ро ди це Ко при ви-
ца. Та по ро ди ца, по пре да њу са чу ва ном, ка ко да нас при по ви је да ју Ву чи на 
и Ми ћо Ко при ви це, по ти че и во ди своје по ри је кло од Је ле кће ри кне за Ла за ра 

21 Мо гло би се по ста ви ти пи та ње да ли је то ком Ву ко вог за пи си ва ња, са би ра ња и 
об ја вљи ва ња усме них пје са ма би ло и де се те рач ких еп ских пје са ма о Је ле ни Бал шић. „Ис-
тра жи ва ња су по ка за ла да су у ру ко пи су При ча о бо ју ко сов ском у про зна ка зи ва ња пи сца 
ин тер по ли ра ни де се те рач ки сти хо ви и сти хо ви из бу гар шти ца. То су, без сум ње, сти хо ви 
из ни ка да за бе ле же них на род них пе са ма, сре ћом са чу ва них у При чи“ (РеЂеП 2006: 111–112). 
Та ко ђе би се мо гло по ста ви ти пи та ње да ли је и ко ли ко Вук Ка ра џић по зна вао на ра тив о 
сва ђи кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра. Уз пје сму Опет Зи да ње Ра ва ни це (вук, II, 36) он не 
обра ћа па жњу на нео бја вље ну пје сму Зи да ње Ра ва ни це (вук, II–р, 28), у чи јој за вр шни ци 
ца ри ца Ми ли ца свом слу зи Ми ло шу Оби ли ћу да је сво ју кће р ку за же ну – из о ста ла је ка рак-
те ри стич на Ву ко ва на по ме на „по не гдје се пје ва да“, од но сно „по не гдје се и ова ко пје ва“. 
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ко ја је би ла уда та за Ми ло ша Оби ли ћа, а по сли је је за ро био бан Сан даљ [...]“ 
(1887: 9). Пре ма овом пре да њу, удо ви ца Ми ло ша Оби ли ћа бје же ћи од зло-
ста вља ња ба на Сан да ља из Кљу ча код Гац ка у Ба ња ни ма ра ђа дје ча ка, ко га 
пред по тје ром оста вља у ко при ва ма, а чи је је по том ство та мо шње брат ство 
Ко при ви це (исТо: 9). По сри је ди је ин тер на ци о нал ни мо тив на хо че та, при-
ла го ђен но вим окол но сти ма. Ве за из ме ђу ко при ва и Ко сов ског бо ја пре ко-
ра чу је хо ри зонт чи та лач ког оче ки ва ња. Со ња Пе тро вић не узи ма до вољ но 
у об зир пре да ње о Је ли Ми ло ше вој као ро до на чел ни ци Ко при ви ца кад ка же: 
„Ко ли ко је по зна то, нај ста ри ји за пис о по ро ду Је ле, же не Ми ло ша Оби ли ћа 
на ла зи се у Тро но шком ро до сло ву (2002: 246).22

Уз ва ри јан ту пре да ња о ро до на чел ни штву Ко при ви ца ко ју је за пи сао 
Ан дри ја Лу бу рић сто ји: „Пре ма уоп ште ној на род ној тра ди ци ји од овог дје-
те та Је ле не и ба на ’Гр до ма на‛, од но сно Сан да ља Хра ни ћа, по ти че чу ве на 
ба њан ска по ро ди ца Ко при ви ца“ (пре ма ПеТРовић 2002: 258). (Сан даљ Хра-
нић као исто риј ска лич ност ни је имао дје це.) У по је ди ним ва ри јан та ма пре-
да ња из Ба ња на ни је из ри чи то ка за но чи је ди је те Оби ли ће ва удо ви ца ра ђа 
у Ба ња ни ма, што не ис кљу чу је мо гућ ност да је оно по смр че Ми ло ша Оби-
ли ћа. Лу бу рић на во ди да је дје ча ку на ђе ном у ко при ва ма да то име Ни ко ла 
и да му је кр сна сла ва Све ти Ни ко ла (исТо: 258), док Бран ко А. Ко при ви ца 
пре но си да је то ди је те у ко при ва ма на ђе но на дан Све тог ца ра Кон стан ти-
на и ца ри це Је ле не „па су му на кр шће њу да ли име Ко ста дин“ (2000: 606). 
Усме ни при по вје да чи су при чу уну тар пре да ња до вр ша ва ли на свој на чин.

Не упу тив ши на из вор, Ли ди ја Ву ја чић у фељ то ну о еле мен ти ма ма три-
јар ха та у цр но гор ском па три јар хал ном дру штву о ро до на чел ни ци Ко при-
ви ца го во ри као о се стри Ми ло ша Оби ли ћа. Она на во ди да се про ла зе ћи 
кроз Ба ња не по ро ди ла Јела, се стра Ми ло ша Оби ли ћа и ди је те оста ви ла „у 
жбу ну крај ко при ва“ (1995: 14), од но сно да је јед ној „се љан ки по вје ри ла, 
та ко не ка зу ју ћи ко је и шта је, с мол бом да ди је те при чу ва док се не вра ти. 
Је ла се ни је вра ти ла а то ди је те оста де да га ова се љан ка по ди же“ (исТо: 14). 
Узи ма њем се стре Ми ло ша Оби ли ћа за ро до на чел ни цу Ко при ви ца за др жа на 

22 Бран ко А. Ко при ви ца на во ди да је јед на ва ри јан та пре да ња из То пли це у Ју жној 
Ср би ји ско ро исто вјет на ва ри јан ти пре да ња из Ба ња на о Је ли Ми ло ше вој као ро до на чел-
ни ци Ко при ви ца (коПРивиЦа 2000: 599). Об ја вље на је у про куп ским То плич ким но ви на ма, 
30. апри ла 1957, под на сло вом Пре да ње о по том ству кне за Ла за ра у То пли ци (исТо: 610). 
На гла ша ва ју ћи да до сре ди не XVI II ви је ка у Ба ња ни ма не ма по ме на о брат ству Ми ло ви ћа, 
исти ау тор не го ду је због то га што је пре да ње о по ри је клу Ко при ви ца у на во ђе њу Фи ли па 
Са ри ћа про ши ре но тврд њом да је ди је те ко је је у ко при ва ма ро ди ла Је ла Ми ло ше ва пре узе ла 
и по ди гла чо ба ни ца презимена Ми ло вић (исТо: 608). При том ис ти че да се чо ба ни ца Ми-
ло вић не поми ње при је Са ри ће ве књи ге о Ба ња ни ма, об ја вље не 1968. го ди не (исТо: 608). 
Ме ђу тим, у ва ри јан ти пре да ња за пи са ној од Ан дри је Ко при ви це при је по ме ну те Са ри ће ве 
књи ге сто ји: 

„Ње но ди је те на шао је и узео је дан Ми ло вић, ко ји су та да би ли као ста ро сје ди о ци. [...] 
Ми ло ви ћи, ко ји су по ди гли ње зи но ди је те због то га што су га на шли у ко при ви про зва ли су 
га Ко при ви ца. То је пре зи ме и оста ло кроз све ври је ме до да нас“ (пре ма каРановић 1937: 41). 
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је ве за са Ко со вом, али се ис кљу чи ва њем удо ви це Ми ло ша Оби ли ћа на ве-
де на вер зи ја пре да ња уда ља ва од ау тен тич ног ко сов ског пре да ња. Симп то-
ма тич но је да Ву ја чић не по ми ње у на ро ду уко ри је ње но из вор но пр о зно 
пре да ње о удо ви ци Ми ло ша Оби ли ћа као ро до на чел ни ци брат ства Ко при-
ви ца, што би, пре ма те о ри ји вје ро ват но ће, те шко мо гло про ма ћи озбиљ ном 
ис тра жи ва њу на за да ту те му. „Уко ли ко је озбиљ но, с ду бо ко рас пле те ним 
ко ре њем, и ни је сми шље но да не ко ме по слу жи у ко ри сто љу би ве свр хе, пре-
да ње са мо со бом на ги ње око шта ва њу и по сти за њу из ве сне са мо стал но сти 
сво јих по ру ка“ (саМаРџић 1988: 533–534).23

Ка пи ла ри еп ске би о гра фи је Је ле не Бал шић су и ле ген де о на стан ку на-
зи ва по је ди них мје ста у Ба ња ни ма, за сно ва не на пре да њу о ро до на чел ни ци 
Ко при ви ца. Њи ма је ма пи ран пут ко јим Је ла Ми ло ше ва пре ко Ба ња на бје жи 
из Кљу ча у Зе ту. Та ко је мје сто Злат на Стра на по ве за но са пси хо на ра циј ским 
ре тор ским пи та њем Је ле Ми ло ше ве, из да љи не упу ће ним свом дје те ту оста-
вље ном у ко при ва ма: „Ђе си сад, зла то мо је“ (1937: 40). На мје сту ка сни је 
на зва ном Ду кат Је ла Ми ло ше ва да је ду кат же ни ко ја је пре у зе ла бри гу о ње-
ном тек ро ђе ном дје те ту (исТо: 40). А Кра љев пут је мје сто на ко ме је Сан даљ 
у свом не за до вољ ству уда рио са бљом о ка мен и пре ло мио је – од у став ши 
од уза луд не по тра ге за Је лом Ми ло ше вом, ко ја је укри ла траг та ко што је 
ума кла на на о па ко пот ко ва ном ко њу (вуковић 1996: 34). Од пре да ња о Јеле ни 
Бал шић као ро до на чел ни ци Ко при ви ца по ла зи и при по ви јет ка Ко при ви це 
То до ра Жи ва ље ви ћа (1997: 40–46). 

По ред Је ле не Бал шић, јед на од ко сов ских удо ви ца као ро до на чел ни ца 
брат ства у усме ном пре да њу је Гр ли ца, удо ви ца Сте фа на Му си ћа. Пре ма 
ва ри јан ти пре да ња ко је је за пи сао Ми лош Сли јеп че вић из Са мо бо ра ког 
Гац ка, од ко сов ске удо ви це Гр ли це и Јо ка, бра та дроб њач ког вој во де Ђур-
ја на су брат ства Ома ка ло ви ћи (каРановић 1937: 58). Ово пре да ње, као и 
Ву ја нов ру ко пис, ка же да је Ђур јан уче ство вао у Ко сов ском бо ју, пре ма чему 
су он и ње гов брат Јо ко на зва ни Ко сов чи ћи ма. Сли јеп че вић, по ред оста лог, 

23 Де се те рач ка еп ска пје сма Про паст Хер це го ви не, ко ју је Гој ко М. Ки ли бар да го ди не 
1954. за пи сао у од Ни ко ле Р. Ера ко ви ћа из Ба ња на (ви дје ти килибаРда, коПРивиЦа 1966), 
је ди но је дје ло у ко ме по ри је кло брат ства Ко при ви ца из Ба ња на ни је по ве за но са Ми ло шем 
Оби ли ћем. У овој пје сми ро до на чел ни ца Ко при ви ца је Ви до са ва, исто ри ји не по зна та кће-
р ка Ива на Цр но је ви ћа и еп ска вје ре ни ца Вла ди сла ва Ко са че. Пре ма Ро до сло ву Цр но је ви ћа 
(божић 1970: 282), Иван Цр но је вић има дви је кће р ке а име на им ни је су по зна та. По ред број-
них пре да ња о вје ре ни ци Вла ди сла ва Ко са че, је ди но је у пје сми Про паст Хер це го ви не сна ха 
хер це га Стје па на кће р ка Ива на Цр но је ви ћа. У њој су пре кра је ни исто риј ски фак ти и усме но 
пре да ње о Је ли Ми ло ше вој као ро до на чел ни ци Ко при ви ца и узи ма њем кће р ке Ива на Цр но-
је ви ћа за ро до на чел ни цу по мје рен са др жај пре да ња о ро до на чел ни штву Ко при ви ца са ге не-
ра ци је Је ле не Бал шић и Сан да ља Хра ни ћа на на ред ну ге не ра ци ју хер це го вач ких и зет ских 
вла да ра, од но сно на ври је ме про па сти Хер це го ви не. Ре флекс исто риј ске ствар но сти у пје сми 
Про паст Хер це го ви не је у то ме што су Ко са че и Цр но је ви ћи род бин ски по ве за ни та ко што је 
хер це го ва кће р ка Ма ра дру га же на Ива на Цр но је ви ћа, као и у то ме што је Иван Цр но је вић 
ско ро де це ни ју сво је мла до сти пр о вео на хер це го вом дво ру (као за лог обе ћа ња сво га оца Сте-
фа ни це хер це гу Стје па ну да ће се у Гор њој Зе ти бо ри ти про тив де спо та Ђу рађа Бран ко ви ћа). 
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на во ди: „Од те бра ће Ђур ја на и Јо ка ’Ома ка ла‛ има да нас у ма ти ци у Дроб-
ња ци ма, сем исе ље них, 177 ку ћа, и то од Ђур ја на 9 ро до ва са 90 до мо ва, а 
од ’Ома ка ла‛ 18 ро до ва са 87 до мо ва“ (исТо: 58). До во ђе ње ро до на чел ни штва 
брат ства и пле ме на у ве зу са ју на ци ма Ко сов ског бо ја оп ште је мје сто срп-
ског ге не а ло шког пре да ња. У па три јар хал ној сре ди ни брат ство ри јет ко има 
ро до на чел ни цу, а ко сов ске удо ви це су у тој рјет ко сти из у зе так сво је вр сте. 

4.2. ЈелаМилоШевакаоРодоначелниЦаЦРноЈевића. Пре ко Је ле не Бал-
шић као удо ви це Ми ло ша Оби ли ћа де се те рач ке еп ске пје сме из во де по ри-
је кло зет ског го спо да ра Ива на Цр но је ви ћа пре но се ћи уло ге из јед не у дру-
гу исто риј ску ра ван дви ју зет ских ди на сти ја. Је ле на Бал шић ни је слу чај но 
еп ска мај ка Ива Цр но је ви ћа. Тим при је што он ни је од оних исто риј ских 
лич но сти ко ји ма усме на епи ка из ми шља слав не ро ди те ље – ње гов отац 
Сте фа ни ца упра вља Гор њом Зе том, а ње го ва мај ка Ма ри ја је кће р ка Ива на 
Ка стри о та. Је ле на Бал шић је еп ска ро до на чел ни ца Цр но је ви ћа за хва љу ју ћи 
ко сов ском пре да њу и вла сти тој уло зи у исто ри ји Зе те. 

Еп ско из во ђе ње по ри је кла Ива на Цр но је ви ћа од Бал ши ћа пре ко Је ле не 
Бал шић по ве за но је и са ти ме што је Бал ша III Бал шић, син Ђу ра ђа II Бал-
ши ћа и Је ле не Бал шић по сљед њи вла дар зет ске ди на сти је Бал шић, на кон 
ко је Зе том вла да ју Цр но је ви ћи. А Је ле на Бал шић је и ду хом и слу хом бли-
жа Цр но је ви ћи ма не го Бал ши ћи ма. Бра ћа Стра ци мир, Ђу рађ I и Бал ша II 
Бал шић, ко ји су Зе том за јед нич ки вла да ли на кон смр ти Бал ше, ро до на чел-
ни ка ди на сти је и ко ји су го ди не 1369. при хва ти ли ри мо ка то ли чан ство, да 
би се при бли жи ли „ка то ли ци ма у Ал ба ни ји и Бо ки Ко тор ској, што ни кад 
по сли је ни је же ље ла Је ле на, ко ја се ја вља као по кро ви тељ пра во сла вља [...]“ 
(jelčić 2010: 281). Исти на, Стра ци мир Бал шић се упо ко јио у Све то ар хан-
гел ском ма на сти ру у При зре ну као мо нах Са ва, а у ве зи са са крал ном архи-
тек ту ром нај ви ше по да та ка из ше зде се то го ди шње вла да ви не Бал ши ћа „од-
но си се на пра во слав не ма на стир ске ком плек се – углав ном скон цен три са не 
у ба се ну Ска дар ског је зе ра“ (čiliKov 2012: 61). Ђу рађ II, ко ји се кре ће из ме ђу 
ри мо ка то ли чан ства и пра во сла вља, у по ве љи Ду бров ча ни ма од 27. ја ну а ра 
1386. го ди не о Све том Си ме о ну и Све том Са ви го во ри као о сво јим пра ро дите-
љи ма (ви дје ти miKloscih 1858: 203), док се Бал ша III, ка ко то ка же Јо сип Јел чић, 
„вра тио пра во сла вљу, осла ња ју ћи се на сво је ста ре исто вјер це“ (2010: 312). 

Пра во сла вље је Иван Цр но је вић шти тио и ми мо гра ни ца сво је др жа ве, 
пред мле тач ким ка то лич ким по да ни ци ма у при мор ју. На осно ву вјер ских 
при ли ка у Па штро ви ћи ма, Но вак Ки ли бар да за кљу чу је да је Сте фан Ми-
тр ов Љу би ша усме ну гра ђу за сво је дје ло При ча ња Ву ка Дој че ви ћа про на шао 
на при мор ју: „Да кле, са мо у обла сти ма ко је су би ле из ло же не пер ма нент ној 
опа сно сти од про зе ли ти зма ка то лич ке цр кве мо гао се на ћи про стор за ула зак 
Ива но ва исто риј ског вре ме на у усме ну тра ди ци ју“ (1976: 209).24 У Ми лу-

24 У сво јој књи зи Сло ве ни у Тур ској Ро берт Си при јан је за пи сао да се при по ви је да да Иво 
Цр но је вић спа ва у јед ној пе ћи ни ис под Обо да и да ће се про бу ди ти да Цр ној Го ри при кљу чи 
Ко тор и При мор је (пре ма кланчић 1962: 293). Дру га ле ген да ка же да је Ри је ка Цр но је ви ћа 
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ти но ви ће вој Пје ва а ни ји цр но гор ској и хер це го вач кој „о Цр но је ви ћи ма има 
са мо јед на пје сма“ (саМаРџић 1988: 561). Еп ски пје сни ци из обла сти ко је су 
би ле под Тур ци ма или су се не пре ста но про тив њих бо ри ле тра жи ли су у 
аго ни ји „Ива но вог до ма кон кре ти за ци ју исто риј ске не сре ће као пре де сти-
нант не ка те го ри је и по сље ди цу ко сов ског по ра за“ (килибаРда 1976: 213). У 
том кљу чу је и дру го ко ло у Ње го ше вом Гор ском ви јен цу (сти хо ви 563–602).

Пре ма Крат кој исто ри ји Цр не Го ре Пе тра I Пе тро ви ћа, пи са ној под 
ути ца јем усме не тра ди ци је и уз по зи ва ње на Ма вра Ор би на (Ма вру би на), 
унук кне за Ла за ра ни је Иво Цр но је вић не го ње гов отац Сте фан Цр но је вић:

„Балс или Ба ош, тре ћи Бал ши ћа до ма књаз има ше за же ну срп ско-
га кња за Ла за ра кћер, име ном Де спи ну. [...] Же на ње го ва, ро див ши си на 
пре ко мје ре цр но ма ња ста, ко је га по гле дав ши са не за до вољ стви јем ре че: 
’Ах! црно ли сам ди је те ро ди ла‛ – и ова ри јеч по ђе по на ро ду, и на род 
ста де го вори ти да се у кња за цр ни син ро дио, ко ји на кр ште ње би на ре-
чен Стра ци мир, и кад по ра сте бје ше чо вјек го ро стра сан и хра бро га свој-
ства; али име ’Цр ни‛ на ње га оста де, по че му и син ње гов Сте фан про зван 
би Цр но је вић, вла да тељ обо јих Зе тах. Та ко и по том ки ње го ви под ови јем 
про зва ни јем бје ху“ (1999: 801). 

Ђу рађ II Стра ци ми ро вић Бал шић, муж Је ле не Бал шић за и ста је у тре ћем 
ко ље ну ди на сти је Бал шић. А Де спи на је дру го име кне же ве кћер ке Оли ве-
ре, си лом при ли ка уда те за сул та на Ба ја зи та I, ко је се и у ро ма ну Де спа 
Ни ко ле I Пе тро ви ћа узи ма као име Је ле не Бал шић. Увје ре ње да су Цр но је-
ви ћи по ри је клом од Бал ши ћа ба шти ни и дра ма Бал кан ска ца ри ца Ни ко ле 
I Пе тро ви ћа, у ко јој Да ни ца, вје ре ни ца Стан ка Цр но је ви ћа а кће р ка кне за 
Пе ру на из зет ског мје ста Бе ри сла ва ци за се бе ка же да је „од ма ле ку ће спрам 
Цр но је ви ћа, / ко ји од Бал ше пле ме још бро је“ (ПеТРовић 1996: 127). 

Де се те рач ке еп ске пје сме оста вља ју по стра ни оне Цр но је ви ће ко ји су 
Гор њом Зе том вла да ли при је Ива на Цр но је ви ћа, па и ње го вог оца. Пре ма 
Ро до сло ву Цр но је ви ћа (божић 1970: 282), ро до на чел ник Цр но је ви ћа је Црно је 
а ње гов нај ста ри ји син Ра дич пр ви је ко ји но си пре зи ме Цр но је вић. Слав ко 
Ми ју шко вић на во ди пр во по ми ња ње Цр но је ви ћа у до ку мен ту Ко тор ског 
ар хи ва из 1351. го ди не, у коме се по ми њу Ми ха и ло и Ра до слав Цр но је вић као 
они „ко је је цар Ду шан де ле ги рао ра ди утвр ђи ва ња гра ни ца Ко тор ске оп шти-
не“ (1952: 302). Исти ау тор за кљу чу је да је Ра дич Цр но је вић „вје ро ват но син 
јед ног од по ме ну те дво ји це“ (исТо: 309). 

Два су си на Је ле Ми ло ше ве у пје сми Пре у да ја Је ле Ми ло ше ве из Лу бу-
ри ће ве збир ке. Пр ви њен син је из не вољ ног бра ка са ба ном Гр до ма ном из 
Кљу ча а ро ђен је у Ду боч кој рав ни, док је дру ги ро ђен у Зе ти у бра ку са 
Ба шом Зе ћа ни ном. Ти ме су по ве за не дви је обла сти у ко ји ма је у исто риј ској 
стварности живјела Је ле на Бал шић. Ком по зи ци о ни оквир пје сме Пре у да ја 

на ста ла од су за Ива на Цр но је ви ћа ко је је про лио „гле да ју ћи му ке Ср ба у Ар ба ни ји“ (исТо 
1962: 296). 
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Је ле Ми ло ше ве ис кљу чу је пре да ње о ро до на чел ни штву Ко при ви ца из Ба ња-
на, оста вља ју ћи у по за ди ни не и ме но ва ног дје ча ка ро ђе ног у Ду боч кој рав-
ни – како би се отва ри ла мо гућ ност за го во ре ње о Оби ли ће вој удо ви ци као 
ро до на чел ни ци Црно је ви ћа. Иа ко „пре да ња о по ро ду Ми ло ше ве љу бе, као 
и мно га слич на ка зи ва ња, не сме та но ме ња ју име на по то ма ка“ (2002: 248), 
име Ива Цр но је ви ћа као еп ског по том ка Је ле не Бал шић ни је про из вољ но. 
Ба о ши ног си на Је ла ра ђа као Цр но ја од Цр но вог си на, у зна че њу си на цр ног 
Ба о ше. „Ја не ро дих зе мљи го спо да ра, / но Цр но ја од Цр но ва си на“ (сти хо ви 
175–176), од го ва ра Је ла Ми ло ше ва на упу ће не јој ри је чи: „Бла го те би, Мило-
ше ва Је ло / ђе ти ро ди зе мљи го спо да ра“ (сти хо ви 172–173). На са мом кра ју 
ове пје сме из ри чи то се са оп шта ва: „И по ди же оно че до лу до / и од ње га су 
Цр но је ви ћи“ (сти хо ви 177–178). По сљед њи стих пје сме Пре у да ја Је ле Мило
ше ве ни је еп ски де се те рац. Он и вер си фи ка циј ски и са др жа јем дје лу је као 
пре пје ва ва ње усме ног про зног пре да ња. 

У пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа дје чак ро ђен „на Ме ду ну од иско-
на гра ду“ (1912: 317) а оста вљен на Ри је ци (Обо ду) је Цр ни Иво јер је ро ђен 
као по смр че Бал ши ћа. Све зна ју ћи на ра тор у ис тој пје сми ин си сти ра на то ме 
да су Цр но је ви ћи од си на зет ског кне за Бал ше Зе ћа ни на и Оби ли ће ве удо-
ви це. На кон Ко сов ске бит ке Је ла Ми ло ше ва сти же на Ме дун у Ку чи ма, „на 
дво ро ве Бал ше Зе ћа ни на“ (исТо: 317), гдје се уда је за Бал шу Зе ћа ни на, рађа 
Цр ног Ива, кр шта ва га и оста вља у Цр ној Го ри (од лу чив ши да се уто пи у 
мо ру, од че га је из ба вља го спо дар Ко то ра Ђу ро То па ло вић): „Ли је по му име 
на ђе ну ла, / Цр ни Иво без оца и мај ке“ (исТо: 318). Иа ко се на ми кро пла ну 
пје сме Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа не по ду да ра ју ли те рар не и исто риј ске 
чи ње ни це, у њој су при сут ни ре флек си исто ри је.25 

Је ла Ми ло ше ва као же на зет ског го спо да ра Бал ше ра ђа Ива Цр но је ви ћа 

и у то плич кој ва ри јан ти пје сме Је ла Ми ло ше ва: 

„Ту је Је ла и че до ро ди ла,
кр сти ла га, Зе ти по кло ни ла 
и то зма ја и со ко ла си ва,
гла вом слав ног Цр но је вић Ива“ (1987: 24).26

25 Је ла Ми ло ше ва у пје сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа Ива Цр но је ви ћа ра ђа на Ме-
ду ну, ко ји је ка пи ја До ње и Гор ње Зе те и у ко ме ни кад ни је су би ли дво ри Бал ши ћа, али у овој 
пје сми по сто ји исто риј ски ре флекс. Мле ча ни су 1463. го ди не по др жа ли на мје ру Ива на Цр но-
је ви ћа да за у зме ово утвр ђе ње. Ни је по зна то да ли се Цр но је вић та да бо рио са Тур ци ма, али 
„тур ска по са да је у сва ком слу ча ју за др жа ва ла твр ђа ву“ (божић 1970: 285). Је ла Ми ло ше ва 
у на ве де ној пје сми сво га си на Ива Цр но је ви ћа кр шта ва и оста вља на Ри је ци, ка сни је на зва ној 
Ри је ка Цр но је ви ћа (Обод). У то мје сто је Иван Цр но је вић из вео зет ски збјег на кон дру гог 
па да Ска дра под Тур ке, 1478. го ди не (пр ви пад Ска дра под Тур ке био је 1474. го ди не). Та да 
се у ма на стир Све тог Ни ко ле на Ри је ци по ву као и зет ски ми тро по лит Ви са ри он – из ма на-
сти ра Ком, за ду жби не Цр но је ви ћа на исто и ме ном ска дар ском (по лу)остр ву (исТо: 326). 

26 Исти сти хо ви на ла зе се и у Ву ко ви ће вој пје сми Пре у да ја Је ле Оби ли ћа, (Мо тив из 
на ро да), на пи са ној у Бе ра на ма „24 – II – 1928. г.“ (1929: 30), у ко јој Ива Цр ној ви ћа ра ђа Јела 
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Цр но је ви ћи се не по ми њу дру гој ва ри јан ти пје сме Је ла Ми ло ше ва, али 
се у окви ру говорења о бра ку Је ле Ми ло ше ве и Зе ћа ни на Бал ше у њој са оп-
шта ва: „Је ла ди ван по род по ро ди ла, / све си но ве љеп ше од љеп ше га“ (исТо: 
21). Со ња Пе тро вић ово дру го гу би из ви да ка да ка же да се у у овом слу чају 
не по ми ње „њи хов по род“ (2002: 250).27

Не сум њи во је да еп ско из во ђе ње по ри је кла Ива на Цр но је ви ћа од зет-
ског го спо да ра Бал ши ћа пре ко ко сов ске удо ви це Је ле Ми ло ше ве у по за ди-
ни има Ко со во као „цен трал но ме сто све ко ли ког срп ског на род ног пре да ња“ 
(богдановић 1989: 79). А то што су у Ка чи ће вој Пи сми од Ко би ли ћа и Ву ка 
Бран ко ви ћа за ми је ње ни зет ски вла да ри Ђу рађ II Бал шић и Ђур ђе (Јур јо) 
Цр но је вић пред ста вља ал тер ни ра ње име на и уло га ко је ни је у функ ци ји 
из во ђе ња по ри је кла Цр но је ви ћа од Бал ши ћа. 

5. закључак. У ши ри зна ков ни по ре дак усме на тра ди ци ја о Је ле ни Бал-
шић ула зи пре ко кне за Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа, чи ја је за јед ни ца у осно ви 
ау тен тич ног ко сов ског пре да ња. У десетерачким еп ским пје сма ма, бу гашти-

Оби ли ћа у бра ку са Ђу ром То па ло ви ћем. Крај по ме ну те пје сме ан ти ци пи ра дио пје сме 
Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа, као и дио то плич ке ва ри јан те пје сме Је ла Ми ло ше ва и по ка-
зу је ау тор ску сви јест кроз ка зи ва ње да се не зна шта је би ло са Је лом Ми ло ше вом на кон 
ње ног по ра ђа ја: не ки ка жу да је оти шла у Ру си ју, „у ју нач ку зе мљу Сво бо ди ју, / да по тра жи 
де спо та Сте ва на“ (ИСТО: 30), а дру ги да се вра ти ла на пла ни ну Ком и у ви лу пре о бра ти ла 
„те со ко ли Ср бе на по ште ње / за сло бо ду и ује ди ње ње“ (исТо: 30). Мо тив Ру си је је и у пје-
сми Је ла, љу ба Ми ло ша Оби ли ћа, а по го то во у пје сма ма о Стеф ану Ла за ре ви ћу у збир ци 
Бо го љу ба Пе тра но ви ћа.

27 У за вр шном ди је лу на ве де не пје снич ке ва ри јан те ис так нут је кон траст из ме ђу не-
по што ва ња Је ле Ми ло ше ве од стра не зет ског го спо да ра Бал ше Зе ћа ни на и по што ва ња од 
стра не по том ства ва со је вић ког во ђе Ра до сла ва Вла сти ми ро ви ћа, уз тен ден ци ју да се пле ме 
под ре ди брат ству. Ми о драг С. Ла ло вић у ве зи са де се те рач ким еп ским пје сма ма са про сто ра 
Ва со је ви ћа у збир ци Ро вин ског ка же: „Фа бри ка ци ја се пе са ма уве ли ко из во ди, ре ста у ри шу 
се пре зи ме на ко ја тре ба да об у хва те пле ме, иде се уна траг да се на ђе ослон ца за но ва че ња 
ко ја се мо гу ис ко ри сти ти“ (2000: 13), и до да је да је 1953. го ди не на истом про сто ру про на-
шао бо ље ва ри јан те еп ских пје са ма. На стра ну то што ис по ви је да Мом чи ло С. Лу то вац као 
при ре ђи вач зби р ке де се те рач ких еп ских пје са ма у ко ју су ушле и пје сме из Ва со је ви ћа: 
„Тру дио сам се да пје сме оста ну по са др жа ју ори ги нал не, она кве ка кве су за би ље же не на 
те ре ну, те у њи ма има ма ло из мје на, до пу на и пре прав ки, по себ но су оста ле у свом из вор-
ном об ли ку пје сме ко је су на ђе не у ме мо ар ској гра ђи о Ва со је ви ћи ма, од кне за То ма ша 
Ка та ни ћа из Пот ко мља (са ку пља че ва за о став шти на – Ар хив Иван град)“ (1987: 171). Не склад 
из ме ђу Зе те и пле ме на са сје ве ра да на шње Цр не Го ре по сто ји и у дру гим еп ским пје сма ма. 
Мар ко Ву ји чин у пје сми Мар ко Ву ји чин и Тур ци ха рач ли је из збир ке Дра го љу ба Шће ки ћа 
ис по ви је да Га вра ну ха рам ба ши да је на збо ру у Мо ра чи го во рио да ће осло бо ди ти Ва со је-
ви ће и за тим сво је че те по сла ти на Ко со во, Ро ма ни ју, При мор је и Ер це го ви ну – али да не ма 
узда ња „нит’ у Бр да, нит у Зе ту рав ну, / већ у се бе и оруж је љу то“ (1998: 111). Ипак, Мар ко 
Ву ји чин на кнад но из два ја Бр да та ко што ка же да их је Мо ра ча за ку ми ла, а по том их и за кле-
ла да се бо ре про тив Ту ра ка „ко што чи ни пле ме Ва со је во, / Ва со је во ја ли Не ма њи но“ (1998: 
111). И у исто риј ској ствар но сти, у Мо ра чи је ор га ни зо ван са бор на ко ме је до не се на од лу ка 
о за јед нич кој бор би Бр ђа на про тив Ту ра ка. 
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цама, преије усме ним про зним пре да њи ма, При чи о бо ју ко сов ском и исто-
ри о граф ским дје ли ма на ста лим под ути ца јем усме не на ра тив не тра ди ци је 
Је ле на Бал шић је љу ба, од но сно удо ви ца Ми ло ша Оби ли ћа. Дје ла са мо ти-
вом сва ђе кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра го во ре о њој као Оби ли ће вој љу би 
у вре ме ну при је Ко сов ског бо ја, док про зна пре да ња и де се те рач ке еп ске 
пје сме о њој го во ре као о ко сов ској удо ви ци. Без по зна ва ња исто риј ске по-
зи ци је и ду хов но сти Јеле не Бал шић и об ла сних го спо да ра Бал ши ћа, Цр ноје-
ви ћа и Ко са ча те све ти тељ ског кул та кне за Ла за ра не мо же се ра зу мје ти из бор 
љу бе Ми ло ша Оби ли ћа и ал тер ни ра ње име на и уло га у усме ном ка зи ва њу 
о кне же вој кће р ки Је ле ни. Усме ни еп ски на ра тив о Је ле ни Бал шић од јек је 
Ко сов ског бо ја и ње не уло ге у исто ри ји Зе те.

Ге не а ло шке и струк тур не ве зе са еп ским Ко со вом умно жа ва ју се ми о-
тич ност усме не тра ди ци је о Је ле ни Бал шић. Иа ко бу гар шти це са мо ти вом 
сва ђе кће р ки и зе то ва кне за Ла за ра, усме на про зна пре да ња и еп ске пје сме 
о удо ви ци Ми ло ша Оби ли ћа сто је на ру бу ко сов ског пре да ња, уло га ко ју 
Је ла Ми ло ше ва има у усме ном пре да њу о Ко со ву из над је умјет нич ког еп ског 
ли ка Је ле не Бал шић. Ура ста ње де се те рач ких еп ских пје са ма о Је ли Ми ло-
ше вој у ау тен тич но ко сов ско пре да ње до брим ди је лом ис ку пљу је њи хо ву 
оску ди цу у ства ра лач ким сред ста ви ма и по ступ ци ма. Од нос пре ма Ву ко вим 
еп ским пје сма ма о Ко со ву, а по го то во на чин за о би ла же ња ди рект ног по миња-
ња Ву ка Бран ко ви ћа као ко сов ског из дај ни ка, десетерачке епске пјесме о 
Јелени Балшић чи ни зна чај ни јим од дру гих де се те рач ких пје са ма о Ко со ву 
за пи са них у два де се том ви је ку. За то што је ау тен тич но ко сов ско пре да ње 
за сно ва но на је дин ству кне за Ла за ра и Ми ло ша Оби ли ћа кне жев син Сте фан 
Ла за ре вић ни је мо гао из ра сти у глав ни лик срп ске усме не епи ке. Оту да су, 
без об зи ра на не ве ли ку раз ли ку у њи хо вом ква ли те ту, за срп ску усме ну епи-
ку ва жни је усме не еп ске пје сме о Је ли, кћер ки кне за Ла за ра а љу би Ми ло ша 
Оби ли ћа. Прем да Ву ко ва усме на епи ка не ин си сти ра на Ми ло шу Оби ли ћу 
као зе ту кне за Ла за ра, уло гом ко сов ске удо ви це Је ле Ми ло ше ве ви ше стру ко 
се са гле да ва пост ко сов ска ствар ност из ко сов ске пер спек ти ве. Је ла Ми лоше-
ва је, при је све га, ста ње ду ха ге не ри са но ко сов ским за вје том – раз врш јем 
са ко га срп ска усме на епи ка нај бо ље са гле да ва свој ду хов ни раст. 
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Ro san da V. Ba jo vić

THE SPI RIT OF KO SO VO IN ORAL EPIC NAR RA TI VE  
ABO UT JE LE NA BAL ŠIĆ

S u m  m a r y

The oral epic tra di tion abo ut Ko so vo is the key to the un der stan ding of the se man tics 
of the nar ra ti ve abo ut Je le na Bal šić, hi sto ri cal and epi cal da ug hter of prin ce La zar and 
lo ve of Mi loš Obi lić. It is al so a fra me for un der stan ding facts that the Je le na Bal šić is 
the only mem ber of the ru ler ho u se Bal šić who has oral tra di ti ons left, as well as that she 
is the fo un der of Cr no je vić ho u se, but not only them. The ol dest sa ved oral tra di tion 
abo ut Je le na Bal šić be ing a fo un der is a hi sto ri cally un con fir ma ble tra di tion abo ut her 
be ing the fo un der of Ko pri vi ca li ne a ge from Ba nja ni. The re is an in ten ti o nal mo ti ve 
abo ut fo un dling in the oral tra di tion abo ut the ori gin of the Ko pri vi ca fa mily, which is 
adap ted to ne wer con di ti ons – that is in terms of the spi rit of Ko so vo’s tra di tion. The oral 
tra di ti ons are not the only thing that is Ko so vo ori en ted abo ut Je le na Bal šić, she is al so 
con fu sed and al ter na ted with qu e en Je le na An žuj ska with whom the Ze ta’s prin cess, 
along si de with the na me and ru ling of Ze ta with her son, so ci o cul tu rally con nec ted by 
kti tor work and li te ra tu re. The dif fe ren ce is un der stan da ble if we know that the Je le na 
An žuj ska ru led over Ze ta, the part of the Raš ka and Tre bi nje re gion be fo re the Bat tle of 
Ko so vo. The oral nar ra ti ve abo ut Je le na Bal šić has mo re va lue as a te sti mony of Ko so vo 
tra di tion in spa ce and ti me than aest he tic va lue. 

Epic bi o graphy of Je le na Bal šić is pri ma rily is a mark of lo ve, that is lo ve–wi dow 
of Mi loš Obi lić who af ter the Bat tle of Ko so vo mar ri es the ru ler of Ključ, ru ler of Ze ta 
and ru ler of Ko tor – de pen ding on the the me of an in di vi dual de casylla bic epic po em 
and pro sa ic oral tra di ti ons. The oral tra di tion cho se Je le na, the da ug hter of Prin ce La zar, 
as the lo ve of Mi loš Ob li lić de spi te her be ing the real wi fe of two hi sto ri cal ru lers, Ze ta’s 
prin ce Đu rađ Stra ci mi ro vić Bal šić and Bo snian du ke San dalj Hra nić Ko sa ča. In the 
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bac kgro und of that stands the cult of Prin ce La zar, but al so the per so na lity of the hi sto-
ri cal cha rac ter of Je le na Bal šić. The oral epic nar ra ti ve abo ut Je le na Bal šić is a re flec tion 
of the bat tle on Ko so vo and her ro le in hi sto ri cal re a lity. Epi cal mar ri a ge of Je le na Bal šić 
and prin ce’s epic knight Mi loš Obi lić, which has at tri bu tes from its hi sto ri cal cha rac ter 
is mo re in the ba lan ce with Obi lić’s cha rac ter fr om Ko so vo’s epics than with her hi sto-
ri cal hus bands, and we in ter pret that as a mark of epi cal ju sti ce.

Vuk’s oral epics do not in sist that Mi loš Obi lić is the brot her–in–law of Prin ce 
La zar, which dis tan ces him from the nar ra ti ve abo ut the fight bet we en the da ug hters and 
brot hers–in–law of prin ce La zar who se fight re sul ted in the de fe at of the Bat tle of Ko-
so vo. Di fe ren cia spe si fi ca of the oral nar ra ti ve abo ut Je le na Bal šić in re gards to the 
Story abo ut the Bat tle on Ko so vo is in the li te rary mark of Mi loš Obi lić as a br ot her in 
law of Prin ce La zar in a way that fol lows the spi ri tual di men sion of Vuk’s oral po e try 
abo ut Ko so vo as a cen ter of Ser bian oral epics. On the ot her si de, oral tra di tion abo ut 
Je le na Bal šić is on the me ta tex tu al le vel and in re gards to Vuk’s epic po ems abo ut Ko-
so vo, ac hi e ved by per ce i ving the post–Ko so vo re a lity from Ko so vo’s per spec ti ve – in a 
way which do es not men tion Vuk Bran ko vić as an epic be trayer  and hig hlights Je le na 
Bal šić as a Ko so vo’s wi dow.
 
Гим на зи ја „Сло бо дан Шке ро вић“ 
Под го ри ца
ro san da.ba jo vic @gmail.co m
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Др Ра до слав Љ. Ера ко вић
Др Са ња Ј. Па ри по вић Крч мар 

ЛИК КРА ЉА МИ ЛА НА ОБРЕ НО ВИ ЋА У ПЕ СНИ ШТВУ  
ВО ЈИ СЛА ВА ИЛИ ЋА

У овом ра ду ана ли зи ран је ста тус фи гу ре вла да ра у по ли тич-
ко-са ти рич ним пе сма ма Во ји сла ва Или ћа (1860–1894). При ли ком 
из бо ра те ме ис тра жи ва ња, ве о ма зна чај на уло га при па ла је би о би-
бли о граф ском по дат ку да је пе сма Ма скен бал на Руд ни ку пр ви пут 
об ја вље на пре тач но 135 го ди на (1887). Ма да ан то ло гиј ски ре пре-
зен та тив ни Ма скен бал на Руд ни ку пред ста вља нај по зна ти ју дру-
штве но-ан га жо ва ну але го рич ну пе сму Во ји сла ва Или ћа, др жав-
нич ки и ерот ски га фо ви кра ља Ми ла на Обре но ви ћа (1854–1901) 
пру жи ли су ре вол ти ра ном мла дом пе сни ку сна жан ства ра лач ки 
под сти цај већ по чет ком осам де се тих го ди на 19. ве ка. Пре ци зни је, 
мно го број не не по пу лар не од лу ке срп ског мо нар ха по слу жи ле су 
као те мат ска ин спи ра ци ја за на ста нак чи та вог ни за ан ти ди на стич ких 
фи ли пи ка, чи ју кри тич ку оштри цу ни су оту пе ле чак ни пе сни ко ве 
„бе за зле не“ алу зи је на до га ђа је из при ват ног жи во та обре но ви ћев-
ског кра ља Иби ја. Де таљ на ана ли за те мат ско-мо тив ске и ме трич ке 
струк ту ре са ти рич них лир ских оства ре ња Во ји сла ва Или ћа, тре-
ба ло би да от кло ни не до у ми це у ве зи с књи жев но и сто риј ском ре ле-
вант но шћу ње го вих пе са ма о срп ском вла да ру, чи ји су мно го број-
ни по ро ци убр за ли про паст ди на сти је Обре но вић. 

Кључ не ре чи: Во ји слав Илић, краљ Ми лан Обре но вић, срп ска 
књи жев ност 19. ве ка, ме трич ки обра сци, по ли тич ко-са ти рич на пое-
зи ја, ау то цен зу ра, пе снич ки су бјект.

По сма тра но из са вре ме не књи жев но и сто риј ске пер спек ти ве, ве о ма је 
те шко пру жи ти фак то граф ски по у здан од го вор на пи та ње због че га је Воји-
слав Илић (1860–1894) упра во кра јем 1888. го ди не на пи сао пе сму о Ови ди-
је вом про гон ству (Илић 2007: 193). Ме ђу тим, осно ва но је прет по ста ви ти да 
су лич на ис ку ства срп ског пе сни ка од и гра ла за па же ну уло гу у ли те рар ном 
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уоб ли ча ва њу нај дра ма тич ни јег до га ђа ја из жи во та Пу бли ја Ови ди ја На зо на 
(43 п. н. е.–17 н. е.). Пре ци зни је, не во ље с ко ји ма се су о чио на кон об ја вљи-
ва ња Ма скен ба ла на Руд ни ку (1887), мо ра ле су уве ри ти мла дог Во ји сла ва 
Или ћа у ис прав ност ови ди јев ске спо зна је о не си гур ном ста ту су сло бо до-
ум ног ства ра о ца у др жа ви пот чи ње ној са мо во љи јед ног чо ве ка. За раз ли ку 
од ју пи те ров ски све моћ ног Ок та ви ја на Ав гу ста (63 п. н. е.–14 н. е.), краљ 
Ми лан Обре но вић (1854–1901) по стао је тек пред крај сво је бур не вла да ви-
не оштар кри ти чар пе снич ких оства ре ња сво јих по да ни ка (су јет ном срп ском 
вла да ру би се, без сва ке сум ње, до па ло ово плу тар хов ско по ре ђе ње ње го вих 
оп скур них жи вот них до стиг ну ћа с др жав нич ким три јум фи ма рим ског ца ра). 
Да под се ти мо, Бра ни слав Ну шић (1864–1938) пра во сна жно је осу ђен у де цем-
бру 1887. на дво го ди шњу за твор ску ка зну због пе сме По греб два ра ба (леШић 
1989: 46), а про тив ње го вог под јед на ко да ро ви тог при ја те ља Во ји сла ва Или ћа 
во ђен је то ком исте го ди не суд ски по сту пак због Ма скен ба ла на Руд ни ку. 
Су ди је Ка са ци о ног су да Кра ље ви не Ср би је има ле су ви ше раз у ме ва ња за 
car men et er ror Во ји сла ва Или ћа, та ко да је ау тор Ма скен ба ла на Руд ни ку 
био по ште ђен од суд би не ко ја је за де си ла Бра ни сла ва Ну ши ћа (в. еРаковић 
2019: 232). Ма да Ма скен бал на Руд ни ку да нас пред ста вља нај по зна ти ју дру-
штве но-ан га жо ва ну але го рич ну пе сму Во ји сла ва Или ћа, скан да ло зни дога-
ђа ји из жи во та кра ља Ми ла на пру жи ли су ре вол ти ра ном мла дом пе сни ку 
пр ве те мат ске под сти ца је већ по чет ком осам де се тих го ди на 19. ве ка (пре-
ци зни је, ан то ло гиј ски ре пре зен та тив ном Ма скен ба лу на Руд ни ку прет хо дио 
је чи тав низ по ли тич ко-са ти рич них по ет ских оства ре ња). На кон па жљи вог 
чи та лач ког уви да у опус Во ји сла ва Или ћа, по ста је ја сно да су др жав нич ки 
и ерот ски га фо ви срп ског вла да ра по слу жи ли као ин спи ра ци ја за на ста нак 
ве ли ког бро ја сти хо ва них фи ли пи ка, чи ји је пра ви сми сао био ла ко схва тљив 
чак и у слу ча је ви ма ка да је њи хов ау тор при бе га вао ма гло ви тим алу зи ја ма, 
ка ко би раз об ли чио де спот ску при ро ду обре но ви ћев ског кра ља Иби ја. 

Пр ва пе сма у ко јој мо же мо за па зи ти при су ство ли ка омра же ног вла да-
ра об ја вље на је у ли сту Са мо у пра ва 17. мар та 1881. го ди не, под на сло вом 
Пе сма о кра љу По ња тов ском [Fi nis Po lo ni ae!] (Павић 1972: 67). Ре че ни цу 
„Fi nis Po lo ni ae!“ пр ви пут је (на вод но) из го во рио пољ ско-аме рич ки вој ско-
во ђа Та де уш Ко шћу шко (1746–1817), на кон што је пољ ске уста ни ке 1794. го-
ди не ка та стро фал но по ра зи ла ру ска вој ска, пред во ђе на ге не ра лом Алек сан-
дром Су во ро вим (1729–1800). Ме ђу тим, ова фа та ли стич ка сен тен ца по ста ла 
је у 19. ве ку оп ште при хва ће ни си но ним за ве ли ки по раз пр вен стве но због 
сли ке Fi nis Po lo ni ae 1831 Ди три ха Мон те на (1799–1843), ко ју је не мач ки умет-
ник на сли као убр зо на кон не у спе лог пољ ског устан ка у но вем бру 1830. го-
ди не. За хва љу ју ћи то ме што је Сло бо дан Јо ва но вић (1869–1958) у Вла ди 
Ми ла на Обре но ви ћа де таљ но об ја снио раз ло ге због ко јих је на пред њач ка 
власт енер гич но по др жа ва ла план о из град њи пре ску пе же ле знич ке пру ге 
(Јо ва но вић II 1934: 400–401), мо же мо кон ста то ва ти да са вре ме ни ци ма Во-
ји сла ва Или ћа ни је про ма као дво сми сле ни ка рак тер пе сни ко вог ла мен та 
над тра гич ним усу дом Пољ ске. Слу чај ко ме ди јант пру жио нам је, ба рем у 
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овом слу ча ју, дра го це ну при ли ку да ис так не мо ка ко је краљ Иби – глав ни 
ју нак исто и ме ног драм ског тек ста Ал фре да Жа ри ја (1873–1907) – та ко ђе 
пред ста вљен чи та лач кој и по зо ри шној пу бли ци као „пољ ски“ краљ. Ме ђу-
тим, за раз ли ку од „под лог бра та“ из пе сме Во ји сла ва Или ћа (Илић 2013: 37), 
ње го вом исто риј ском про то ти пу je ars ama to ria ру ске ца ри це би ла мно го 
дра жа од зла та. Пре ци зни је, Ста ни слав Дру ги По ња тов ски (1732–1798) није 
по стао не по пу ла ран вла дар због сво је по хлеп но сти, већ за то што су ње го ви 
по да ни ци ве ро ва ли да је краљ бес по моћ на ма ри о не та у ру ка ма сво је љу бав-
ни це, ру ске ца ри це Ка та ри не Дру ге (1729–1796). Не ма ни ка кве сум ње да је 
пе сма Во ји сла ва Или ћа о „има ги нар ном“ кра љу-из дај ни ку би ла те мат ски 
ве што при ла го ђе на хо ри зон ту оче ки ва ња (опо зи ци о но ори јен ти са них) чита-
ла ца ра ди кал ске Са мо у пра ве, чи је су не за до вољ ство до дат но пот хра њи ва-
ле гла си не да су пред сед ник вла де Ми лан Пи ро ћа нац (1837–1897) и Све тли 
Књаз при ми ли ми то од Еже на Бон туа (МиЈаТовић 2017: 294–297). Пе сни ко-
ве алу зи је на упле те ност кне за Ми ла на у ову фи нан сиј ску афе ру ни су би ле 
ни шта ма ње очи глед не од оних ко ји ма је при бе гао опо зи ци о ни по сла ник 
Ран ко Тај сић (1843–1903), при ли ком жу стре скуп штин ске рас пра ве о из град-
њи пру ге од Бе о гра да до Ни ша (1881). Он је у сво јем ну ши ћев ски ду хо ви том 
обра ћа њу на род ним по сла ни ци ма кри ти ко вао гу вер не ра „Се ве ро-аме рич ке 
др жа ви це Ви скон син“ због то га што је при мио ми то од ком па ни је ко ја је 
по бе ди ла на кон кур су за из град њу же ле знич ке пру ге (Јовановић II 1934: 
401–403). Осно ва но је прет по ста ви ти да би скуп штин ска рас пра ва о по ли-
тич кој кри зи у Ви скон си ну за пре па сти ла спо ро ми сле ћег га зда Је вре ма из 
На род ног по сла ни ка (в. нуШић 1932). Ипак, не ма ни ка кве сум ње да су слу-
ша о ци по ме ну те бе сед нич ке бра ву ре схва ти ли да је Рај ко Тај сић ми слио на 
сре бро љу би вог и ра сип ног вла да ра, чи ја је ко лек ци о нар ска страст пре ма 
лук су зном мо би ли ја ру пе дант но до ку мен то ва на у на уч ним ра до ви ма исто-
ри ча ра умет но сти, на ста лим на осно ву ре зул та та про у ча ва ња пред ме та из 
ри зни це ма на сти ра Кру ше дол (ТиМоТиЈевић 2008: 150–165; живанов 2013: 
333). Убр зо се ис по ста ви ло да два де сето го ди шњи пе сник ни је био ни шта мање 
про ниц љив од ис ку сног ра ди кал ског по ли ти ча ра, јер је „пољ ски“ вла дар због 
сво је по хле пе за и ста био овен чан „кру ном сра ма“ (илић 2013: 37).1

1 Фран цу ска ком па ни ја Ге не рал на уни ја бан кро ти ра ла је 1882. го ди не, а њен са ка ров ски 
ци нич ни вла сник је на ста вио да уве ра ва очај не иза сла ни ке срп ске вла де ка ко ће све би ти 
у ре ду, чак и на кон што га је ухап си ла па ри ска по ли ци ја (МиЈаТовић 2017: 306). За ни мљи-
во је да је ду го веч ни [Пол] Ежен Бон ту (1820–1904) до кра ја жи во та твр дио да је за про паст 
ње го ве ком па ни је од го во ран ма сон ско-је вреј ски ло би, под кон тро лом по ро ди це Рот шилд. 
Ме ђу тим, то ком оп се жне суд ске ис тра ге би ло је утвр ђе но да је Бон ту све сно об ма њи вао 
сво је по ве ри о це и мно го број не де о ни ча ре, до ста вља ју ћи им фал си фи ко ва не из ве шта је о фи-
нан сиј ском по сло ва њу Ге не рал не уни је. Сре ћом по европ ску де вет на е сто ве ков ну књи жев ност, 
ма што ви те ма хи на ци је шпе ку лан та ко ји је про у зро ко вао крах Па ри ске бер зе ни су при ву кле 
па жњу са мо по ли ци је, не го и Еми ла Зо ле (1840–1902). На и ме, лик бан ка ра Ари сти да (Ру го на) 
Са ка ра, глав ног ју на ка Зо ли ног ро ма на L’Ar gent (Zo la: 1891), об ли ко ван је на осно ву ин форма-
ци ја ко је је ве ли ки фран цу ски пи сац при ку пио о ве ли ком фран цу ском пре ва ран ту. (оп. а.)
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Во ји слав Илић се у сво јим дру штве но-ан га жо ва ним пе сма ма ни ка да 
ни је осла њао на по сту пак (пр о то)пар на сов ске им пер со нал но сти, чи је тра-
го ве ве о ма ла ко мо же мо за па зи ти у ње го вим чу ве ним пеј за жним ми ни ја-
ту ра ма (Зим ско ју тро, Пр ви снег, Под љуп ким не бом, Ју тро, Ве че, Је сен, У 
по зну је сен и др.). Од су ство ве ри стич ке од ме ре но сти на ро чи то је уоч љи во 
у ње го вом але го риј ско-са ти рич ном лир ском трип ти ху из 1886. го ди не, ин-
спи ри са ном мо рал но-етич ким тран сгре си ја ма срп ске по ли тич ке ели те (Већ 
се ку пе..., У лов! и Гра ђан ска вр ли на). На при мер, љер мон то вљев ски гнев ни 
ау тор пе сме Већ се ку пе.... (илић 2013: 108) под јед на ко оштро кри ти ку је 
ко рум пи ра ност ре жим ских и опо зи ци о них по ли ти ча ра, док је мрач на суд-
би на на род них по сла ни ка ко ји су од би ли кра ље ве да нај ске да ро ве опи са на 
у пе сми У лов! (шпан ска ро ман са) (илић 2013: 109). Цр но ху мор на „шпан ска 
ро ман са“ ис пе ва на је у си ме трич ном осмер цу, ри мом по ве за ним са мо у пар-
ним сти хо ви ма, су ге ри шу ћи мо гу ћи по сту пак гра фич ког раз ла ма ња ду гог 
сти ха у два рет ка. Из у зе так је по след ња стро фа по пра вил ној укр ште ној 
ри ми у ко јој кул ми ни ра упо зо ра ва ју ћи тон, те је пр о ме на ри мо ва ња у функ-
ци ји ис ти ца ња кључ не про ми сли. Ка ри ка ту рал но пор тре ти са ње Го спо да ра 
и ње го вих по ли циј ских хај ка ча – ко ји го не опо зи ци о не по сла ни ке по пут 
зе че ва – ни је про ма кла ор ве лов ски пе дант ним чи та о ци ма из Ми ни стар ства 
уну тра шњих де ла, та ко да је пе ти број ху мо ри стич ког ли ста Му ња Ми те 
М. Авра мо ви ћа био за бра њен упра во због об ја вљи ва ња „ло вач ке“ пе сме 
Во ји сла ва Или ћа (Павић 1972: 117). Гра ђан ска вр ли на спа да у ред нај пе си-
ми стич ни јих лир ских ра до ва Во ји сла ва Или ћа (в. еРаковић 2019: 230). Отаџ-
би на пе снич ког су бјек та пред ста вље на је као ру ди мен тар на обре но ви ћев ска 
вер зи ја фу ко ов ског па ноп ти ко на. Због то га је чак и „тан ком ма глом“ (илић 
2013: 118) скри ве ни пеј заж на ви зу ел но ефек тан на чин ускла ђен с дис то пиј-
ским опи сом Зе мље Сен ки, у ко јој чак ни ма гла не мо же да за то ми тра го ве 
око ва на ру ка ма ње них ста нов ни ка. По ступ ком оп ко ра че ња до ча ра на је и 
оја ча на ова ви зу е ли за ци ја у по след њој де ци ми пе сме (в. ПаРиПовић кРчМаР 
2020: 177–197). На са мом по чет ку, тем по рал ним од ре ђе њем и уну тра шњом 
ин то на ци о ном па у зом на по лу сти ху „Су тон се хва та...“ (илић 2013: 117), 
на ја вљу је се про ме на ат мос фе ре и по зи ци је оног ко ји пе снич ком су бјек ту 
при ла зи. Рас по ре ђу ју ћи ре че нич ну це ли ну у рас ко ра ку са ме трич ком, Илић 
аде кват но упо тре бља ва тро тач ку у сре ди шту сти хов ног рет ка, чи ме се ујед но 
свр хо ви то ода би ра и про лон ги ра се ман ти ка гла го ла ко ји јој прет хо ди, док 
оста так сти ха ко јим се ми сао оп ко ра чу је у це ло вит су сед ни стих, су ге стив-
но осли ка ва не ја сне обри се и на до ла зе ћу не ла год ну спо зна ју. Ни је слу чај но 
упра во то су о ча ва ње са тра го ви ма око ва на ру ка ма мар ки ра но још јед ним 
ви дом сти хов ног и ре че нич ног ра зи ла же ња. У осет ној раз де о би син таг ми 
ко је се на до ве зу ју и упот пу њу ју сли ва ју ћи се ан ти ка ден цом у јед ну ми сао, 
ем фа тич но се на гла ша ва се ман тич ки по тен ци јал син таг ме у ре жеу: „Ах, ја 
сам видô, ма кар да је крио, / Траг на ру ка ма од хлад них око ва“ (илић 2013: 118). 

Као што смо већ ис та кли у увод ном сег мен ту овог ра да, песмa Во ји-
сла ва Или ћа o пр вом бе о град ском но во го ди шњем ма скен ба лу пред ста вља 
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ње го во нај чу ве ни је са ти рич но лир ско де ло.2 При ље жним чи та о ци ма Но вог 
бе о град ског днев ни ка – по пут Во ји сла ва Или ћа – сва ка ко је био нај ин те ре-
сант ни ји „та бло ид ни“ по да так да су ба лу при су ство ва ли Ми лан Хри стић 
и ње го ва мо па са нов ски дун да ста су пру га Ар те ми за.3 Упра во сто га пе сма 
Ма скен бал на Руд ни ку са др жи низ ре цеп циј ски при влач них алу зи ја, ин-
спи ри са них по на ша њем фа на ри от ске Ме са ли не ко јој је не и ме но ва ни ру-
мун ски ди пло ма та дао на ди мак „же на два Ми ла на“ (ЈовановићсТоЈиМиРо-
вић 2008: 309). Ме ђу тим, за зло пам тљи вог на ло жни ка Ар те ми зе Хри стић 
сва ка ко је би ла нај у вре дљи ви ја она алу зи ја у ко јој се пред ви ђа ла ње го ва 
аб ди ка ци ја (в. еРаковић 2019: 232). На кон по врат ка у Бе о град пе сник је од-
мах био ухап шен и из ве ден пред суд, због кр ше ња зло гла сног чла на 91 
Кри вич ног за ко ни ка Кра ље ви не Ср би је.4 Пре ма све до че њу ње го ве (дру ге) 
су пру ге Зор ке (1867–1947), Во ји слав Илић је ко ри стио за о би ла зне пу те ве 
пре ко пла ни не Руд ник, ка ко би из бе гао по ли циј ске за се де на пу ту из ме ђу 
Гор њег Ми ла нов ца и Бе о гра да.5 То ком ви ше днев ног те гоб ног пу то ва ња по 

2 На ба лу су се по ред кра ља Ми ла на и кра љи це На та ли је по ја ви ли нај у глед ни ји го сти, 
укљу чу ју ћи и пред став ни ке ди пло мат ског ко ра (в. еРаковић 2019: 231). На рав но, си ро ма шни 
и бун тов ни Во ји слав Илић ни је био не по сред ни оче ви дац мон ден ског до га ђа ја, ор га ни зо-
ва ног у до му кра ље вог бли ског ро ђа ка, Алек сан дра Кон стан ти но ви ћа (1848–1914). Ау тор 
Ма скен ба ла на Руд ни ку је сре ди ном ја ну а ра 1887. био у го сти ма код се стре Ми ле ве и зе та 
Пе тра Ра ди во је ви ћа, на ста ње ним у Гор њем Ми ла нов цу, а ин спи ра ци ју је до био за хва љу-
ју ћи ис црп ном из ве шта ју с ма скен ба ла, об ја вље ном у Но вом бе о град ском днев ни ку. (оп. а.)

3 Ми лан Хри стић (1853?–1910) је био срп ски ди пло ма та и син углед ног обре но ви ћев-
ског по ли ти ча ра Фи ли па Хри сти ћа (1819–1905). Он је сво ју бу ду ћу су пру гу Ар те ми зу (Јо-
а ни дес) упо знао то ком ди пло мат ске ми си је у Ца ри гра ду (в. Јовановић-сТоЈиМиРовић 2008: 
307–308). За љу бљи ви краљ Ми лан се нај че шће са ста јао с ле ван тин ском хе те ром у бе о град-
ском до му свог пред у сре тљи вог име ња ка и Ар те ми зи ног за ко ни тог му жа. Што се ти че 
но вин ског из ве шта ја ко ји је у ја ну а ру 1887. на дах нуо Во ји сла ва Или ћа, ко сти ми брач ног 
па ра Хри стић при ву кли су нај ве ћу па жњу го сти ју на по ме ну том ма скен ба лу. Ми лан Хри-
стић је уве се ља вао зва ни це у ко сти му ме две да, а ње го ва про ми ску и тет на су пру га је но сила 
ерот ски иза зо ван ко стим „ал гир ске ци ган ке“ (илић 1981: 282). (оп. а.) 

4 „Ко реч ма, пе ча та ним или не пе ча та ним са ста вом на па да или из ла же под сме ху или 
пре зре њу устав на пра ва вла да ју ћег Кра ља, за ко ни ред пре стол ног на сљед ства, или по стоје-
ћу фор му вла де, да се ка зни за тво ром од три до де сет го ди на. Ко на исти на чин на па да или 
из ла же под сме ху или пре зре њу прав не уста но ве: по ро ди цу (фа ми ли ју), брак или сво ји ну 
(соп стве ност), да се ка зни за тво ром од три ме се ца до пет го ди на“ (живановић 1913: 52).

5 „Ова љу бав пре ма ша ли пре ла зи ла је код Во ји сла ва и у са ти ру чим се ствар ти ца ла 
по ли ти ке. Во ји слав је био уз ра ди ка ле. На пра вио је јед ном ма лер сво ме при ја те љу Љу би 
Не на до ви ћу, та ко да су му вла сти ку ћу пре тре са ле. А јед ном за ма ло да и гла ву ни је из гу био. 
Јед ном је дир нуо вла ду, упра во кра ља, да су ње го ви љу ди хте ли да уби ју Во ји сла ва, ко ји 
се спре мао да до ђе, чи ни ми се из Гор њег Ми ла нов ца, у Бе о град, пре ко Руд ни ка. Ја ви му за 
ове при пре ме је дан ње гов до бар друг, не мо гу Вам ре ћи име, а Во ји слав се до се ти. По ша ље 
те ле грам Љу би Не на до ви ћу До ла зим су тра [у] Ва ље во. Љу ба по ве ру је, рек не свим по зна-
ни ци ма и спре ми се да до че ка Во ји сла ва. За се да је би ла пре не се на са Руд ни ка на Ва љев ски 
пут, а мој ти Во ји слав по ђе тај но ко ли ма око по но ћи, сам сам цат у Бе о град, пре ко Руд ни ка 
и срећ но до спе ку ћи. Ују тру про бу ди се он, а по ред кре ве та сто ји жан дарм. Во ји слав, ве ле, 
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зим ском вре ме ну на ста ла је Руд ни ко ва ис по вест (илић 2013: 132–133), чи ја 
спе ци фич на ме трич ка струк ту ра за слу жу је до дат ну ис тра жи вач ку па жњу. 
Пе сма је ис пе ва на у се дам пар но ри мо ва них сек сти на гра фич ки одво је них 
ну ме ра ци јом, сти хом од ше сна ест сло го ва са ста вље ним од два осмер ца, 
што је са гла сно по дат ку да је ова схе ма за вр шни сту пањ раз во ја Или ће вог 
ду гог сти ха.6 Ме ђу тим, осме рач ки по лу сти хо ви у овој пе сми су си ме трич-
ни, па нас ова вр ста ше сна е стер ца на во ди да Или ћев ин ди ви ду ал ни из раз 
у ожи вља ва њу кла сич них ме трич ких обра за ца не схва ти мо ис кљу чи во као 
об но ву кла си ке, од но сно пре но ше ња та квих осо бе но сти ме три ке на на цио-
нал ни је зик, већ као ин тен ци ју ино ви ра ња и осве жа ва ња по сто је ћих сти-
хов них струк ту ра ро ман ти чар ске по е зи је. Нов на чин ар ти ку ла ци је, ка ко 
на ци о нал ног ме трич ког је зи ка пот по мог ну тог кла сич ним ка лу пом, та ко и 
ро ман ти чар ских иде ја, тен ди рао је по нов ном ус по ста вља њу естет ских вред-
но сти на ме сто из ра зи те екс пре сив но сти, па три о ти зма и на ци о нал но-буд-
нич ког из ра за, што је ре зул ти ра ло упра во са ти рич ним при ка зи ма он да шњих 
дру штве них при ли ка. 

Не при јат но сти ко ји ма је пе сник био из ло жен то ком хап ше ња и су ђе ња 
ни су про у зро ко ва ле ства ра лач ку бло ка ду, ни ти су ути ша ле ње го ву бо дле ров-
ску фа сци ни ра ност тру лим пло до ви ма вла да ви не Ми ла на Обре но ви ћа. Као 
ду хо ви та кри ти ка (не)ра да бе о град ског про свет ног дру штва Све ти Са ва, на-
ста ла је сре ди ном фе бру а ра 1887. го ди не По сла ни ца с не ба јед ном дру штву 
(илић 2013: 134–135). Лик вла да ра ни је екс пли цит но при су тан у овој пе сми, 
ипак, не ма ни ка кве сум ње да је упра во ау стро фил ска спољ на по ли ти ка 
Ми ла на Обре но ви ћа (в. љуШић 2008: 206–207) на ве ла Во ји сла ва Или ћа да 
оштро осу ди „па три от ске“ по ду хва те до бро твор ног бе о град ског удру же ња. 
Због то га што је дру штво Све ти Са ва зло у по тре би ло име срп ског све ти те ља, 

ни је се ни шта збу нио. Од мах га је по ну дио ци га ре том, а он да пред ло жио да по пи ју ка фу и 
по ђу. Ова се исто ри ја свр ши ла срећ но по Во ји сла ва, бла го да ре ћи за у зи ма њу бе о град ских 
адво ка та, из ве сним ме ра ма од стра не фа ми ли је и чак омла дин ским де мон стра ци ја ма у 
ко рист ње го ву“ (ПлеТњев 1938: 183).

6 „Ис та кав ши да је те шко утвр ди ти не по сред ни обра зац Или ће вом ду гом сти ху (ше-
сна е стер цу), с об зи ром на по сте пе ност у из гра ђи ва њу, С. Ма тић да је кра так увид у раз вој 
тог сти ха у Или ћа, од пр ве упо тре бе до за вр шног сте пе на уса вр ша ва ња ду гог сти ха пр ви пут 
упо тре бље ног 1884. го ди не (МаТић 2011: 104–108). О ње го вом ду гом сти ху ви де ти при ме-
ре пе са ма и ме трич ких схе ма у одељ ку књи ге Ра до ва на Ко шу ти ћа о по ме ша ној тон ској 
ме три ци (коШуТић 1976: 166–173). У од но су на кла сич ни ме трич ки раз мер Илић свој стих 
не гра ди пре ма уста но вље ном рас по ре ду на гла са ка (осло ба ђа се стро гих пра ви ла), већ је 
ускла ђен је ди но по бро ју ик ту са; то је ше сто ик ту сни стих, ко ји ри там оства ру је на прин-
ци пу изо то ни зма, са шест ак це нат ских це ли на (тро сло жних, дво сло жних и јед но сло жних), 
рас по ре ђе них урав но те же но у по лу сти хо ви ма (по три у сва ком, а че сто су и си ме трич не) 
– 3+3+2 / 3+3+2; да кле, Или ћев стих по де љен је на два по лу сти ха стал ном ди је ре зом иза 
тре ће сто пе, ко ји се че сто и са мо стал но ко ри сте или уме ћу ме ђу хек са ме тре; ри му ју се и 
стро фич ки ор га ни зу ју; уку пан број сло го ва осци ли ра од 13 до 16, рет ко 17, што упу ћу је на 
чи ње ни цу да је Илић вре ме ном из гра дио две ва ри јан те свог хек са ме тра (живковић 1962: 
113–135)“ (ПаРиПовићкРчМаР 2017: 53). 
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пе сник је упу тио иро нич ни пре кор не са мо ли це мер ним пре сто нич ким за-
штит ни ци ма све то са вља, не го и њи хо вом чвр сто ру ком по кро ви те љу, кра љу 
Ми ла ну (илић 2013: 135). Де вет над сти хов них струк ту ра у По сла ни ци с 
не ба јед ном дру штву Во ји слав Илић гра ди сти хом ко ји је ина че при су тан 
у ње го вој по е зи ји, јам пским је да на е стер цем (5+6), као и (по след њим) пе тер-
цем ко ји је син так сич ко-се ман тич ки про ду же так тре ћег је да на е стер ца. Од 
овог мо де ла од сту па се два пу та: де ли мич но, у сед мој стро фи где адо неј не 
гра ди чвр сту по ве за ност са сти хом ко ји му прет хо ди, те ре чи у пе тер цу 
(„Љу бе зни бра те!“) опер ва же не ци нич ним апо стро фи ра њем мо же мо син-
так сич ки за себ но по сма тра ти, и дру ги пут пот пу но, у за вр шној стро фи у 
ко јој адо неј у опо ми њу ћој и са ве то дав ној ин то на ци ји функ ци о нал но за до-
би ја син так сич ку са мо стал ност при пре мље ну и ин тен зи ви ра ну прет ход ном 
тро тач ком („Остав т’е ла жи, не пра ви те сплет ке... / То вам је са вет.“). За ни-
мљи во је да су ове две стро фе и схе мат ски ди стин гви ра не у епо ди, по след-
њем сти ху сва ке стро фе, у од но су на оста ле; у сви ма је рас по ред ам фи брах 
+ тро хеј, а са мо у њи ма по шту је за да ту схе му на ста лу пре но ше њем хо ра ци-
јев ске сти ли за ци је сап фиј ске стро фе у но во ве ков не књи жев но сти – дак тил 
+ тр о хеј. У овој ими та ци ји кла сич не фор ме не би тре ба ло за не ма ри ти ни 
зна чај ну упо тре бу по ступ ка раз ла за сти хов не и син так тич ке сег мен та ци је. 
Одва ја ње раз ли чи тих син таг ми („Не дај те се би да вам но га кре не / У сит не 
сва ђе од по сло ва пре чи“7) као и де ло ва син таг ми („Кри ла ту мла дост што 
сте ве сма ра ди / Стег ну ти, ча да, у сво је ста ту те,“) мо ти ви са но је мар ки ра-
њем не до лич но сти у по сту па њу по ме ну тог дру штва. Но, ка ко је пе сма ис-
пе ва на под на вод ним оре о лом све тач ке бла го на кло но сти, та ко су и ре чи у 
ре жеу го то во еу фе ми стич ке, док оне у кон тра-ре жеу ин тен зи ви ра ју на ша 
оче ки ва ња кри тич ке жа о ке. Ова кав до жи вљај свој ства вер си фи ка ци о ног 
по ступ ка осна жи ће се у још јед ном на чи ну оп ко ра че ња у фи нал ној стро фи, 
ка да пе сник „ме сто ре чи јет ке“ бла го да је за вет, по сти жу ћи ускла ђе ност 
ефек та екс пре сив но сти сти ха и оба ве штај не вред но сти ис так ну тих ре че-
нич них де ло ва. 

Во ји слав Илић је сре ди ном исте го ди не (1887) об ја вио још јед ну пе сму 
у ко јој је та ко ђе уоч љив на ве де ни при мер тра ди ци о нал не стро фи ке, то је 
Пе сма о бо хар ском ка ну (илић 2007: 161–162). Пра вил ним ал тер ни ра њем 
пар но ри мо ва них сап фиј ских стро фа и је да на е сте рач ких ка тре на пе сник 
гра ди пр сте на сту ком по зи ци ју, ак цен ту ју ћи ре пе ти ци јом пр ве стро фе ка ко 
под сти цај за кре а тив ни чин та ко и по тре бу за ан га жо ва њем у са ти рич ном 
пор тре ти са њу „бо хар ског“ вла да ра. Ви ше стру ким по на вља њем исто вет них 
сти хо ва, а ти ме и ри ма (a, b, c, d), под у пи ре се игри вост и се ман тич ка фри-
вол ност ко ја до при но си са ти рич ној ин то на ци ји. По себ но је упа дљи во и 
на да све про дук тив но фре квент но ис ти ца ње, у ини ци јал ној по зи ци ји сти ха, 
пе снич ких ква ли фи ка ци ја за ства ра ње „пра ве сли ке“ о ка но вим по ступ ци ма. 
Има ју ћи у ви ду да се у дру гој по ло ви ни 19. ве ка овај стал ни об лик рет ко 

7 Под вла че ња су на ша. (оп. а.)
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упо тре бља ва, на осно ву ове две пе сме ја сно је да Илић не са мо да об на вља 
упо тре бу сап фиј ске стро фе кра јем ве ка, не го јој да је и но ву функ ци ју, дру-
га чи ју од са др жа ја при клад ног за овај об лик (ис ка зи ва ња не жних, мир них 
и љу бав них осе ћа ња). Та ко се осим ино ви ра ња срп ског сти ха, што је раз ја-
шње но у ре ле вант ним на уч ним ра до ви ма о ње го вој по е зи ји (в. живковић 
1962: 7–26), Или ћев до при нос срп ској вер си фи ка ци ји мо же по твр ди ти и у 
до ме ну ино ва тив них од но са над сти хов ног и зна чењ ског. Ин те ре сант но је 
да обе пе сме – у ко ји ма је за сту пљен кла си ци стич ки од ме рен вер си фи ка-
циј ски обра зац – мо же мо озна чи ти и као ни ма ло од ме ре не тер си тов ске 
ин век ти ве, упе ре не про тив „бо хар ског ка на“ и ње го вих са тра па. Из тог угла 
гле да но, чи ни се пот пу но аде кват ним по се за ње за утвр ђе ним стро фич ким 
обра сци ма, у ци љу оне мо гу ћа ва ња рас пли ње но сти кри тич ког дис кур са. 
Као што смо већ ис та кли у на шим прет ход ним оце на ма књи жев но и сто риј-
ске ре ле вант но сти дру штве но-ан га жо ва них лир ских оства ре ња Во ји сла ва 
Или ћа, глав на те мат ска нит Еле ги је јед не сви ње (илић 1887: 1) ни је ни шта 
ма ње гро теск но-фан та стич ка од оне ко ју мо же мо за па зи ти у чу ве ној припо-
ве ци Ра до ја До ма но ви ћа Раз ми шља ње јед ног обич ног срп ског во ла (в. еРако-
вић 2019: 233). С јед не стра не, Еле ги ју јед не сви ње мо же мо с ла ко ћом ин тер-
пре ти ра ти као ко мич ни ла фон те нов ски со ли ло квиј жи во ти ње ко ја уо чи 
Бо жи ћа оправ да но стре пи за свој жи вот (илић 2013: 136–137). С дру ге стра-
не, не из ве стан по ли тич ки ста тус кра ља Ми ла на у том исто риј ском тре нут-
ку, на во ди на цр но ху мор ни за кљу чак да чак и про то ор ве лов ска кре а ту ра из 
Еле ги је јед не сви ње мо же би ти иден ти фи ко ва на као але го риј ска про јек ци ја 
ку ка вич ке вла дар ске фи гу ре. Стих ко јим је ис пе ва на ова са ти рич на еле ги-
ја у дис ти си ма ина че има про ши ре ну упо тре бу у еле ги ји кла сич ног то на 
(12 [6+6]), а у та квом два на е стер цу је ис пе ван и чу ве ни Ма скен бал на Руд
ни ку, са мо у астро фич кој ор га ни за ци ји. 

У за вр шном сег мен ту на шег ра да освр ну ће мо се на те мат ско-мо тив ске 
и ме трич ке ка рак те ри сти ке пе сме Во ји сла ва Или ћа, ко ја је на ста ла убр зо 
на кон опе рет ске аб ди ка ци је кра ља Ми ла на. По сле си ла ска с пре сто ла по чет-
ком 1889. го ди не, про ми ску и тет ни Обре но вић је, са свим оче ки ва но, од лу чио 
да се пре се ли у мон ден ски Па риз (в. љуШић 1994: 140). Ме ђу тим, он је на кон 
од ла ска из Бе о гра да пр во от пу то вао у Ру му ни ју, ка ко би у за гр ља ју ано ним-
них хе те ра при ку пио сна гу за жи вот у из гнан ству.8 Не ма ни ка кве сум ње да 
је упра во ње гов де ка ме рон ски са ба ти кал у Вла шкој на вео Во ји сла ва Или ћа 
да се на (не)до сто јан на чин опро сти од „кра ља ко ји до бро ја ши“ (илић 2013: 
173). Гле да ју ћи у це ли ни, си ме трич ни осме рач ки сти хо ви пе сме Краљ ко чи јаш 
осо би ту рит мич ност по сти жу не са мо ре пе ти ци ја ма ри ме већ и ри ма-ре чи 
(ја ши, ко чи ја ши), чи је се зна че ње не умно жа ва, јер се не из ме шта ју у но ви 
кон текст, а са мо се ни јан си ра пе снич ко са оп ште ње и под вла чи ла кр диј ски 

8 „Ка да је пре стао би ти краљ, и ка да је мо гао уде си ти жи вот по свом уку су, краљ Ми-
лан је жи вео као је дан од оних бе ло свет ских ба да ва џи ја ка кви се ви ђа ју по ме ђу на род ним 
ка си на ма, с из ра зом ци нич ке до са де, у дру штву ску пих блуд ни ца“ (Јовановић 1963: 159).



127

ефе кат. Алу ди ра ју ћи на кра љев рас пу сни жи вот, Илић го то во три јад но раз-
ви ја основ ну ми сао, та ко да пе сма за до би ја драм ску струк ту ру по де сну те ми. 
Да за кљу чи мо, иа ко су у пе сми ја сно уоч љи ва све га два те мат ска сег мен та, 
уну тра шња ком по зи ци ја Кра ља ко чи ја ша је, у су шти ни, тро дел на: пр во се 
по ста вља те за о кра ље вој оп сце но сти као „вр ли ни“, по том ан ти те тич ки 
осли ка ва ње го во свр га ва ње, те пра ви син те за на ре че на по здрав ним дво сми-
сле ним ру хом. На осно ву све га прет ход но на ве де ног, на да мо се да ће ре зул-
та ти на ше ана ли зе ства ра ла штва Во ји сла ва Или ћа от кло ни ти не до у ми це у 
ве зи с књи жев но и сто риј ском ре ле вант но шћу ње го вих пе са ма о срп ском 
кра љу Иби ју, чи ја те мат ска ак ту ел ност да нас ни је ни шта ма ња не го кра јем 
осам де се тих го ди на 19. ве ка. 
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Ra do slav Lj. Era ko vić, Sa nja J. Pa ri po vić Krč mar

KING MI LAN’S FI GU RE IN VO JI SLAV ILIĆ’S PO E TRY 

S u m  m a r y

This study shall analyse the So ve re ign’s cha rac ter in po li ti cal-sa ti ri cal po ems writ ten 
by Vo ji slav Ilić (1860–1894). An im por tant sti mu lus for star ting this study was the fact 
that his fa mo us po em Ma sken bal na Rud ni ku was for the first ti me pu blis hed exactly 135 
years ago. Alt ho ugh this ant ho lo gi cal, very re pre sen ta ti ve po em Ma sken bal na Rud ni ku 
(1887) re pre sents the most im por tant so ci ally-en ga ged al le go ri cal po em writ ten by 
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Vo ji slav Ilić, scan da lo us events fr om every day of li fe of the then Ser bian King Mi lan 
Obre no vić (1854–1901) had in spi red the re vol ted po et much ear li er, in the be gin ning of 
the eig hti es of the XIX cen tury. Mo re pre ci sely, nu me ro us un po pu lar de ci si ons of the 
Ser bian ru ler ser ved as to pi cal in spi ra tion for wri ting an en ti re se ri es of an ti-dyna stic 
phi lip pics, the cri ti cism of which co uld not ha ve been hid den even by the po et’s “in no-
cent“ al lu si ons to the events from pri va te li fe of the Ser bian King Ubu. Our com pa ra ti ve 
analysis of li te rary-hi sto ri cal re le van ce and me tric struc tu re of Vo ji slav Ilić’s sa ti ri cal 
po e try sho uld eli mi na te any do ubts re gar ding the aest he tic va lue of his po ems abo ut the 
So ve re ign who se he a rt was al le gedly mo re in cli ned to he do ni stic in dul gen ce in vi ce than 
to ru ling the king dom.
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Др Да ни је ла Б. Ва сић 

ЗА ШТО ЈЕ (ЈА ПАН СКО) МО РЕ СЛА НО

У нај ста ри јим ја пан ским хро ни ка ма из 8. ве ка про на ла зи мо 
све до чан ства о про из вод њи со ли. Со је, та ко ђе, део мно гих ве ро-
ва ња, а број ни то по ни ми из нај ста ри јих вре ме на у ве зи су са со љу. 
Али, упр кос ва жно сти ове на мир ни це за жи вот Ја па на ца, за њи хо-
ву кул ту ру и тра ди ци ју, мо ти ви со ли и ње не ети о ло ги је ни су та ко 
че сти у ја пан ским на род ним при по вет ка ма (му ка ши ба на ши). Шта-
ви ше, на ши ро ко по зна то ту ма че ње за што је мо ре сла но, ни је из-
вор но ја пан ско, већ је очи глед но пре у зе то, по сред но, из нор ве шких 
из во ра. Исто вре ме но, овај си же пред ста вља до каз сло же но сти кла-
си фи ка ци је вр ста, бу ду ћи да у ни зу при по ве да ка ко је от кри ва ју 
по ду дар но сти с (европ ским) на род ним бај ка ма, по сто је и оне ко је 
су срод ни је ети о ло шким пре да њи ма. 

Кључ не ре чи: ја пан ске на род не при по вет ке, му ка ши ба на ши, 
ети о ло шко пре да ње, нор ве шке на род не при по вет ке, ма гич ни млин.

Ја пан је острв ска зе мља ко ја од дав ни на жи ви од раз ли чи тих ре сур са из 
мо ра. Јед на од нај ста ри јих и нај ва жни јих де лат но сти би ло је до би ја ње со ли из 
мор ске во де, а ис пр ва и из мор ских ал ги, бу ду ћи да на ја пан ском остр вљу 
не ма руд ни ка ка ме не со ли. Дуж ја пан ске оба ле се већ две и по хи ља де го дина 
раз ви ја ју је дин стве не тех ни ке за про из вод њу овог жи вот но ва жног ми не ра ла.

У ста ром Ја па ну, со се до би ја ла ис па ра ва њем мор ске во де, ко ја је у 
по чет ку ку ва на у ко тло ви ма. Ка сни је се пре шло на тех ни ку аге ха ма – во да 
се до но си у ве дри ма, а за тим се раз ли ва по про стра ним пе шча ним те ра са-
ма ка ко би ис па ра ва ла под ути ца јем сун ца и ве тра. Ме ђу тим, оте жа ва ју ћу 
окол ност чи ни то што Ја пан не оби лу је по год ним коп не ним за рав ни ма. Уз 
то, че сте обил не ки ше до но се ви со ку вла жност ва зду ха, што успо ра ва ис-
па ра ва ње во де. Али, у пре де ли ма с од го ва ра ју ћим при род ним усло ви ма, и 
да нас се мо гу ви де ти тра ди ци о нал не тех ни ке до би ја ња со ли.1 

1 Та ко се, на при мер, на по лу о стр ву Но то у пре фек ту ри Иши ка ва с про из вод њом соли 
по че ло око 5. ве ка, и то тех ни ком за гре ва ња мор ске во де у ке ра мич ким по су да ма, а око 8. 
ве ка и с тех ни ком аге ха ма, ко ја је у пот пу но сти раз ви је на до 16. ве ка.
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О ва жно сти про из вод ње со ли у древ ном Ја па ну све до че и нај ста ри ји 
са чу ва ни пи са ни до ку мен ти. Из ет но граф ских за пи са, фу до ки (в. aKimoto 
1958), са зна је мо да се со ни је до би ја ла са мо из мор ске во де, већ су ду бо ко 
у уну тра шњо сти коп на по сто ја ли сла ни из во ри. У овим за пи си ма, ко је су, по 
цар ској за по ве сти, то ком 8. ве ка са ста вља ле вла сти по је ди нач них про вин-
ци ја, на и ла зи мо и на број не то по ни ме чи је је ети мо ло шко по ре кло у ве зи 
са со љу. Као илу стра ци ју на ве шће мо не ко ли ко при ме ра из ет но граф ских 
за пи са из зе мље Ха ри ма (Ха ри ма фу до ки). У пр вом је опи са но ка ко се на 
ју жној стра ни бр да на ла зи из вор. Иа ко је од мо ра уда љен око 16 ки ло ме та ра, 
у ње му је во да сла на и за то се то бр до зо ве Шио ока, Сла но бр до (aKimoto 
1958: 288). Дру ги при мер по ми ње за се лак у ком „из зе мље те че сла на во да. 
Због то га се и зо ве Шио ну ма, Сла на мо чва ра“ (aKimoto 1958: 316). За се лак 
Шио, Со, до био је име за то што „во да ко ја из ви ре у овом за се о ку са др жи со“. 
До да та је и ин фор ма ци ја да „сто ка ра до пи је ову во ду“ (aKimoto 1958: 318). 
Се ло Ши о но, Сла но по ље, је „до би ло име по сла ној во ди ко ја у ње му из ви ре“ 
(aKimoto 1958: 344) итд. 

Све до чан ства о про из вод њи со ли у древ ном Ја па ну про на ла зи мо у 
пр вим исто риј ским хро ни ка ма: Ко ђи ки (За пи си о древ ним до га ђа ји ма, 712)1 
и Ни хон ги (или Ни хон шо ки, За пи си о Ја па ну, 720). 

У ми ту о по ста њу, на са мом по чет ку нај ста ри је са чу ва не ја пан ске књи ге 
– хро ни ке Ко ђи ки, при ка за но је ка ко бо го ви де ми јур зи, Иза на ки и Иза на ми, 
по на ред би не бе ских бо го ва по чи њу да ства ра ју зе мљу:

„Он да, њих дво је, сто је ћи на леб де ћем не бе ском мо сту, ури ну ше 
не бе ско ко пље и про ме ша ше њи ме, за чу се звук на лик кљу ча њу мор ске 
во де, а кад из ву ко ше ко пље, сла не ка пи с ње го вог вр ха на та ло жи ше се 
и ску пи ше, те та ко на ста де коп но. Бе ше то остр во Оно го ро, Са мо згру-
ша но (KođiKi 2008: 22).“

Овај мит очи глед но од ра жа ва на чин про из вод ње со ли ку ва њем мор ске 
во де у ко тло ви ма. Прет по ста вља се да је ова кве ме то де до би ја ња со ли пр во 
прак ти ко вао при мор ски на род Ама на остр ву Ава ђи на Уну тра шњем мо ру. 
Ина че, ми то ло ги ја из Ко ђи ки ја од ра жа ва уни ју три ми то ло шка си сте ма, те 
су, осим ми то ва пле мен ског са ве за око Ја ма то дво ра и оних из зе мље Изу мо, 
за сту пље ни и ми то ви при мор ских на ро да, ко ји ма при па да и на род Ама. 

У тре ћем то му Ко ђи ки ја опи са но је ка ко је бр зи брод, ко јим је до пре ма-
на све жа из вор ска во да за цар ски сто, ка да је до тра јао, по слу жио као др во 
за ло же ње, ка ко би се до би ла со. У овој ле ген ди има и при зву ка ма ги је. 
На и ме, др во од ког је на пра вљен цео брод по те кло је од јед ног огром ног 
ста бла, а од др ве та ко је ни је из го ре ло са чи ни ли су му зич ки ин стру мент 
ко то, чи ји је звук до пи рао „се дам се ла да ле ко“ (КођиКи 2008: 252). 

1 За ком пле тан пре вод де ла са ста ро ја пан ског на срп ски је зик в. Ко ђи ки – за пи си о 
древ ним до га ђа ји ма (у да љем тек сту коЂики 2008); за ја пан ску вер зи ју в. oGiwara 1992.
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Де таљ ни ја ва ри јан та ове ле ген де на ла зи се и у пр вој зва нич ној цар ској 
хр о ни ци, Ни хон ги (nihonshoKi1785:649). Основ ни еле мен ти се по ду да ра ју, 
али из ове ва ри јан те са зна је мо и то ка ко је тач но гла си ла на ред ба ца ра Ођи-
на, као и то ко ли ко је укуп но со ли до би је но ло же њем тог др ве та. До да та је 
и епи зо да о снис хо дљи вом по на ша њу кра ља др жа ве Си ла с ко реј ског по лу-
о стр ва, пре ма ја пан ском ца ру. 

Со има ва жну уло гу и у ја пан ској ду хов но сти. Ја пан га ји бр ој на ве рова-
ња у ве зи са со љу, ду бо ко уко ре ње на у ка рак те ри стич ној ме ша ви ни иде ја, 
ка ко ау тох то них – шин то и стич ких, та ко и оних на кнад но усво је них – бу ди-
стич ких. По сто је све ти ли шта у ко ји ма се сла ве бо го ви со ли. Со се при но си 
на жр тву бо го ви ма (ка ми). То и ћи Ма бу ћи пи ше да се на остр ву Ха де ру ма 
на Оки на ви при но си жр тва од со ли, пи рин ча и са кеа јер се ве ру је да је 
упра во на том ме сту не ки чо век от крио пр во кла сје пи рин ча. Плу та ло је у 
бли зи ни оба ле, а ве ро ват но га је не ка пти ца до не ла из не по зна те зе мље пре ко 
мо ра (maBuchi 1964: 18). 

И у шин то ве ро ва њи ма и у бу ди стич кој тра ди ци ји со има апо тро пеј ска 
свој ства. Од би ја зло на мер не ду хо ве и ко ри сти се као сред ство про чи шће ња 
у ра зним ри ту ал ним кон тек сти ма. Ри ту ал про чи шће ња (ха рае) је дан је од 
нај ва жни јих еле ме на та шин то и зма. Свр ха му је про чи шће ње од сва ке вр сте 
не чи сто ће (ке га ре) и гре хо ва (цу ми), ко ји до но се не сре ћу и бо ле сти. Мо же се 
вр ши ти чи стом во дом, ди мом, ва тр ом, ал ко хол ним пи ћем са ке и, на рав но, 
со љу јер се со од дав ни на сма тра чи стом и све том. С тим у ве зи је и бе ла 
бо ја, ко ја сим бо ли зу је чи сто ту. За то се у све ти ли шта, али и на по ро дич не 
ол та ре (ка ми да на), при но се со, пи ри нач, пи рин ча на во да, док шта по ви с бе-
лим цик-цак тра ка ма (ну са) у шин то и стич ким об ре ди ма слу же за при зи ва ње 
бо го ва (ка ми) и за про чи шће ње од гре хо ва. 

На вен ча њи ма, на при мер, со не пред ста вља са мо про чи шћу ју ће сред-
ство, већ обез бе ђу је но ву жи вот ну сна гу. То ком по ро ђа ја, со се по си па уна-
о ко ло да би се по ро ди ља за шти ти ла од злих ду хо ва. Пре усе ље ња у но ву 
ку ћу, со се ко ри сти ка ко би се уми ри ли ду хо ви. На угло ве пар це ле ста вља-
ју се го ми ли це со ли (мо ри шио), а пр вог да на у ме се цу, по обо ду се по си па 
со (ма ки шио) да би се про чи сти ло има ње и спре чио ула зак не чи стих си ла.2 
И по ред ула за у ку ће и у ре сто ра не ста вља ју се го ми ли це со ли ка ко би се 
љу ди про чи сти ли пре ула ска.3 Су мо рва чи пре ула ска у ринг око се бе по-
си па ју ша ку со ли. И сам су мо меч пред ста вља од ре ђе ну вр сту сло же ног 

2 У апо тро пеј ску функ ци ју со ли ве ру ју и сло вен ски на ро ди (в. словенскаМиТологиЈа 
2001: 502–503). Ја пан ске при ме ре упо тре бе со ли у про чи шћа ва ју ће и за штит не свр хе на воде 
и Гер бран и Ше ва ли је у Реч ни ку сим бо ла (2004: 856).

3 За ни мљи ва су ту ма че ња ова квих оби ча ја. По јед ни ма, го ми ли це со ли су ста вља не 
по ред ула за у чај џи ни це ка ко би со при ву кла ко ње бо га тих го спо да ра. Дру га се окре ћу 
ки не ској тра ди ци ји: ки не ски цар је имао ве ли ки број же на и по се ћи вао их је на из ме нич но, 
у ко ли ма ко ја су ву кли во ло ви. Јед на од же на се до се ти ла да ис пред свог ула за пр о спе со 
ка ко би при ву кла во ло ве и та ко на се бе обра ти ла ца ре ву па жњу (в. fuKawa 2009: 9).
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шин то и стич ког об ре да, а ринг се сма тра све тим ме стом. Со про чи шћа ва и 
ујед но рва чи ма oбeз беђује бо жан ску ми лост, док же на ма, ко је се сма тра ју 
не чи стим, ни је до зво ље но да уђу у ринг. 

Не чи сто је и све оно што је у ве зи с мр тви ма. Ја па нац ће ба ци ти со 
пре ко ра ме на ка ко би оте рао зле ду хо ве ко је је, мо жда, (на ле ђи ма) до нео с 
гро бља. Осим то га, док је ков чег с пре ми ну лим у ку ћи, со се мо ра ста ви ти 
с обе стра не ула за, а на кон што се из не се, ку ћа се про чи шћа ва по си па њем 
со љу. Те и го Јо ши да пи ше о ни зу та буа ве за них за смрт чла на по ро ди це у 
ри бар ским се ли ма. До да је и то да су, упр кос то ме што су би ли све сни да је 
мр тво те ло не чи сто, ри ба ри узи ма ли на брод плу та ју ћи леш на ко ји би на-
и шли, ве ру ју ћи да до но си сре ћу. Ка сни је би „део бро да где је био по ло жен 
леш, мо рао би ти па жљи во про чи шћен со љу“ (yoshida 1974: 14). 

У ко јој ме ри је со би ла зна чај на у древ ном Ја па ну по ка зу је и чи ње ни ца 
да је је дан од глав них пу те ва (ка и до), ко ји је ко ри шћен за тран спорт ро бе од 
при о ба ља до уну тра шњо сти остр ва Хон шу, на зван Пут со ли (Шио но ми ћи). 
Јер, нај дра го це ни ја ро ба би ла је упра во со. И да нас се одр жа ва ју го ди шњи 
фе сти ва ли у сла ву овог пу та, ког и да ље чу ва ју број ни ки по ви бу ди стич ких 
све та ца и сте ле по све ће не древ ним бо го ви ма чу ва ри ма (в. fuKawa 2009). 

Град Ши о га ма, Сла ни ко тао, у То хо ку ре ги ји, сво је име ду гу је тра ди-
ци ји про из вод ње со ли. Та мо шње све ти ли ште, Ши о га ма ђин ђа, ина че нај ста-
ри је и нај ва жни је све ти ли ште у То хо ку ре ги ји, по све ће но је бо гу Ши о цу ћи 
но Oђију. Он је Бог мор ских стру ја и вла да пли мом и осе ком, а шти ти по мор-
це, ри ба ре, али и труд ни це, бу ду ћи да Ја пан ци пре по зна ју ве зу из ме ђу со ли 
и труд но ће. На и ме, шио зна чи „со“, али и „пли ма“, и ве ру је се да се бе бе 
ра ђа ју то ком на до ла зе ће пли ме, ка да је ме сец ви со ко на не бу. По што је, по 
ве ро ва њу, бог Ши о цу ћи но Oђи ме шта не на у чио да пра ве со, и да нас се у 
ње го ву част ре дов но оба вља ју древ ни шин то и стич ки ри ту а ли, укљу чу ју ћи 
и до би ја ње со ли из мор ске во де на тра ди ци о на лан на чин (в. fuKawa 2009: 
45–46). 

У обла сти Изу мо, у пре фек ту ри Ши ма не, со се про да је као су ве нир ко ји 
до но си сре ћу. Изу мо је, ина че, од дав ни на по знат као све та зе мља јер се ту 
на ла зи мо жда чак нај ста ри је, а сва ка ко нај зна чај ни је, шин то и стич ко све ти-
ли ште у Ја па ну – Ве ли ко све ти ли ште Изу мо. За ло кал ну пла жу, Ина са (Инаса 
но ха ма), ве ру је се да је сва ке је се ни ме сто оку пља ња бо го ва. Са мим тим је 
и со ко ја се на њој на ла зи – „бо жан ска со“ (ка ми шио), ко ја мо же до не ти 
сре ћу и на пре дак. 

Ово је са мо де лић ве ли ког бро ја при ме ра ко ји по ка зу ју ва жност со ли 
за жи вот, кул ту ру и тра ди ци ју Ја па на ца. Упр кос то ме, мо тив со ли, а на ро-
чи то ети о ло ги ја ове на мир ни це, ни су та ко че сти у на род ној књи жев но сти 
Ја па на. Чак и јед на од нај по зна ти јих ја пан ских на род них при по ве да ка, мука
ши ба на ши, ко ја да је ту ма че ње за што је ја пан ско мо ре сла но, ни је из вор но 
ја пан ска, већ је пре у зе та, нај ве ро ват ни је по сред но, из нор ве шких из во ра. 

Реч је о при по ве ци Млин ко ји пра ви (из ба цу је) со. Ети о ло шко пре да ње 
ко јим се об ја шња ва за што је мо ре сла но, у при по ве ци се ја вља као фи нал ни 
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сег мент раз ви је ног про зног об ли ка. За ана ли зу смо узе ли ва ри јан ту из зби р ке 
јед ног од нај ва жни јих са вре ме них фол кло ри ста у Ја па ну, Ко ђи ја Ина де, а 
при по вет ка је об ја вље на и на срп ском је зи ку (в. inada 2010: 102–106; за пре-
вод на срп ски је зик в. vasić 2016: 155–157; 2018: 62–64). Си же је сле де ћи: 
Си ро ма шни мла ђи брат за мо ли свог бо га тог ста ри јег бра та да му, ма кар у 
но во го ди шњој ве че ри, по зај ми ма ло пи рин ча, али га брат су ро во од би је. 
Сну жде ни си ро мах он да оде у пла ни ну, где на и ђе на ста р ца бе лих бр ко ва. 
Од ње га до би је пу ње ни јеч ме ни ко лач и са вет. Слȇде ћи ста р чев са вет, ју нак 
оде до ја ме иза хра ма у шу ми, та мо на и ђе на па туљ ке и по мог не им. Он да 
успе да их на го во ри да му за јеч ме ни ко лач да ју сво је нај ва жни је бла го – ка-
ме ни млин чић ко ји про из ве де све оно што се од ње га за тра жи. По хлеп ни 
ста ри ји брат успе да укра де млин чић и да чам цем по бег не на пу чи ну. Кад 
је по же лео ма ло со ли, за тра жио је то од млин чи ћа, али ни је умео да га за-
у ста ви. Со се го ми ла ла у чам цу и на кра ју га и по то пи ла. Крај гла си ова ко: 
„По што ни је би ло ни ко га да за у ста ви млин чић, ру чи ца се и дан-да нас окре ће 
на дну мо ра и за то је мор ска во да сла на“. 

Про зна при по вед на вр ста ја пан ске на род не књи жев но сти – му ка ши ба
на ши, об је ди ња ва си жее ко ји по сво јим жан ров ским од ли ка ма има ју па ра-
ле ле у раз ли чи тим срп ским (европ ским) вр ста ма. Не ки од го ва ра ју срп ским 
бај ка ма, по пут при че о нај по зна ти јем ма ју шном ју на ку, Мо мо та роу. Дру ги 
се по ду да ра ју с пре да њи ма, као што је слу чај с на ве де ном при по вет ком. Већ 
нам при мер овог си жеа на го ве шта ва ка ко и за му ка ши ба на ши ва жи за кљу чак 
Сне жа не Са мар џи је да су „про бле ми сва ке кла си фи ка ци је не ми нов но сло же-
ни и ве о ма че сто спо р ни“ (саМаРџиЈа 1989: 43). То ме до при но се и осо бе но-
сти усме них про зних об ли ка, ко ји су и са ми „ве о ма ком плек сни, сло је ви ти 
и флу ид ни, ин тер на ци о нал ни и ло кал ни“ (саМаРџиЈа 1989: 43). 

Ја пан ске на род не при по вет ке ко је од го ва ра ју срп ским пре да њи ма, нај-
че шће от кри ва ју еле мен те оних при ча за ко је Вук ка же да при по ве да ју о 
„по ста њу гдје ко ји јех ства ри“ (каРаџић 1957: 211). Реч је о ети о ло шким пре-
да њи ма ко ји ма се ту ма чи на ста нак „по ја ве, би ћа или осо би не“ (ПеШић–
МилоШевић-ЂоРЂевић 1984: 81). Пре ма Сне жа ни Са мар џи ји, срп ска ети о-
ло шка пре да ња су углав ном са же та, уоп ште на и без лич на ка зи ва ња, чи ју 
исти ни тост не по бит но до ка зу је по сто ја ње по ја ве о чи јем на стан ку го во ре 
(саМаРџиЈа 1989: 299).4 Али, Са мар џи ја до пу шта да ова пре да ња мо гу по-
сто ја ти и „као ре ла тив но не за ви сна ма ња це ли на у окви ру сло же ни је умет-
нич ке фор ме, ка ква је, на при мер, бај ка“ (1989: 299). У та кву де фи ни ци ју се 
укла па и ја пан ска при по вет ка Млин ко ји пра ви со.

У ја пан ској му ка ши ба на ши се, као и у срп ским ети о ло шким пре да њи ма, 
„при род не по ја ве об ја шња ва ју као по сле ди ца од но са ме ћу љу ди ма“ (саМаРџи-
Ја 1989: 170). Си жеј ни ток от кри ва су прот ста вље не ли ко ве, чи ји ка рак те ри 

4 Си же ја пан ске при по вет ке Ку ка ви ца и бра ћа (vasić 2018: 65), на при мер, пот пу но 
од го ва ра срп ским ети о ло шким пре да њи ма о на стан ку раз ли чи тих жи во ти ња, где по сто јање 
са ме жи во ти ње до ка зу је ве ро до стој ност пре да ња (уп. МилоШевић-ЂоРЂевић 2000: 132).
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сто је у опо зи ци ји до бар/ло ш. То су: си ро ма шни, до бро ду шни мла ђи брат, 
ко ји би ва на гра ђен због сво је уме ре но сти и до бр о те, и се бич ни, шкр ти ста-
ри ји, као ла жни ју нак, ко ји га без у спе шно опо на ша и на кра ју стра да због 
сво је по хле пе. Ова кви ли ко ви су уо би ча је ни и за ја пан ску на род ну при по-
ветку, а мо же мо ре ћи да им се ко ре ни на ла зе и у ста рој ре ли гиј ској и ми то-
ло шкој ми сли. Од раз су јед не од осо бе них цр та шин то ре ли ги је – ду а ли зма. 
Под ра зу ме ва се по сто ја ње жи во та, здра вља, чи сто те и плод но сти, на спрам 
смр ти, бо ле сти, не чи сто ће и ја ло во сти. „Ти ме се у ко смо го ниј ском сми слу 
одр жа ва рав но те жа као пред у слов за по сто ја ње и оп ста нак“ (васић 2008: 74).

И ју на ци ма ја пан ских на род них при по ве да ка у по моћ при ска чу чу де-
сни по моћ ни ци. У овој при по ве ци је то све зна ју ћи ста рац ма гиј ских мо ћи. 
Ра ни је смо по ме ну ли Бо га мор ских стру ја, Ши о цу ћи но Oђија, ко ји вла да 
вла да пли мом и осе ком, и ко ји је сво је уме ће пра вље ња со ли из мор ске воде 
пре нео ме шта ни ма пре фек ту ре Ми ја ги. У усме ној тра ди ци ји, овај бог се по-
ја вљу је као му дри, ис ку сни ста рац се де ко се. У хро ни ци Ко ђи ки, бог Ши о-
цу ћи та ко ђе има уло гу све зна ју ћег стар ца, спрем ног да при тек не у по моћ. 
По мо гао је бо гу Хо о ри ју да, у по тра зи за бра то вље вом из гу бље ном уди цом, 
оде у мор ско цар ство, ко јим вла да Бог мо ра, Ва та цу ми (коЂики 2008: 106).5 

У скла ду с чу де сним атри бу ти ма стар ца по моћ ни ка је сте и чу до твор ни 
млин ко ји ју нак до би ја уз ње го ву по моћ. То је је дан од пред ме та „ко ји да ју 
веч но из о би ље“. О та квим пред ме ти ма Проп пи ше да сти жу „одан де“, тј. да 
се њи хо ва „ча роб на моћ те ме љи на то ме што су до не се ни из цар ства мр твих“ 
(ПРоП 2013: 244). Ве за с оно стра ним је очи глед на бу ду ћи да га чу ва ју па туљ-
ци у ја ми иза шум ског хра ма. Ина че, шум ски хра мо ви су уо би ча је на ста ни-
шта де мон ских би ћа у ја пан ској тра ди ци ји, док су ја ме, баш као пе ћи не, 
бу на ри итд, на ши ро ко по зна ти као ула зи у до њи свет (up. vasić 2008: 138). 

Ма гич ни млин је ин тер на ци о нал ни мо тив, кла си фи ко ван у Ар не-Томп-
со но вом ин дек су под бро јем 565 (aarne–thomPson: 1961). Та кав млин чић, 
ког ју нак до би ја од чу де сног по моћ ни ка, под деј ством ма гиј ских ре чи кон-
ти ну и ра но про из во ди све оно што ње гов вла сник по же ли. У исту вр сту 
мо ти ва Ар не и Томп сон су свр ста ли и ма гич ни прут ко ји ве дро пу ни во дом, 
из ки не ске бај ке о Мај ци во да, али и чу де сни лон чић ко ји се пу ни слат ком 
ка шом од про са, из бај ке бра ће Грим (Grimm2014: 343). Срод ни пред ме ти 
су по зна ти и у ми то ло шким на ра ти ви ма. Грч ка и рим ска ми то ло ги ја има ју 
рог из о би ља, ко р ну ко пи ју. По су да ко ја сва ко днев но ства ра хра ну (ак ша ја 
па тра) по ми ње се у древ ном сан скрит ском епу, Ма хаб ха ра ти, а Даг дин 
ко тао је јед но од че ти ри бла га пле ме на бо ги ње Да ну (Tu at ha Dé Da nann). 

Ода бир мли на у овом кон тек сту сва ка ко ни је слу ча јан. Млин, тач ни је 
жр вањ, пред ста вља јед но од нај ста ри јих ору ђа. Њи ма се, ве ко ви ма, од жи-
та ри ца ства ра ло бра шно, па су са мим тим би ли нео п ход ни за чо ве ков оп-

5 Ина че, ста рац из пла ни не не мо ра оба ве зно има ти уло гу по моћ ни ка. У скла ду с пла-
ни ном као де мон ским то по сом је и де мон ски ста рац ко ји жи ви у ко ли би на оса ми и спре ман 
је да на у ди љу ди ма, као нпр. у при по ве ци Љу ди пре тво ре ни у ко ње (vasić 2018: 166).
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ста нак. Али, сим бо ли ка жрв ња је мно го ком плек сни ја, па ње го ва ме та фо рич-
ка зна че ња от кри ва мо у об ја шње њи ма сме не го ди шњих до ба или у од го во-
ру на пи та ње за што је мо ре сла но. Та ко ђе, жи та ри це су у свим кул ту ра ма 
ва жан део об ре да ве за них за аграр не кул то ве, а уз то се, мле ве њем, на ма-
ги чан на чин не је сти ва зр на пре тва ра ју у хра ну. Тран сфор ма ци ја жи та ри це 
из не у по тре бљи ве си ро ви не у упо тре бљив про из вод пру жа при год ну мета-
фо ру за пре ла зак из жи во та у смрт, из смр ти у по нов но ро ђе ње. „Смр ћу у 
мли ну, жи то се од не је сти вог ма те ри ја ла пре тва ра у по тен ци јал но жи во твор-
ни про из вод“ (watts 2014: 60). На тај на чин, мле ве ње по ста је ам би ва лен тан 
про цес, исто вре ме но и де струк ти ван и кре а ти ван, чи ме се одр жа ва при род ни 
по ре дак, „стал на и рит мич ка пр о ме на из ме ђу ства ра ња и ра за ра ња, ро ђе ња 
и смр ти“ (GimButas 1987: 12). 

За то ни ни је чуд но што је млин, као и сам чин мле ве ња, кључ ни део 
од ре ђе них ми то ва о ства ра њу. Оту да у ми то ло ги ја ма на и ла зи мо на пред ста-
ву ко смич ког мли на ко ји до но си до бро бит, али мо же узро ко ва ти и про паст, 
а ко ји ве ро ват но по ти че из се вер но е вроп ских ми то ло ги ја (tolley 1995: 87). 

Мо тив ма гич ног жрв ња ко ји ства ра мир и бла го ста ње, око сни ца је ста-
ро нор диј ског ми та Баладa о жрв њу (“Grottasöngr”), ко ји на ла зи мо у дра го-
це ним из во ри ма нор диј ске ми то ло ги је, зби ка ма из 13. ве ка, По ет ска еда и 
Про зна еда.6 Две ди вов ске роп ки ње би ле су при мо ра не да не пре кид но окре ћу 
огром ни жр вањ, ко ји је кра љу Фро ди ју обез бе ђи вао зла то и сре ћу. По хлеп-
ни краљ ни је имао ми ло сти пре ма њи ма, па су га њи хо ва ма гич на пе сма и 
де ло, на кра ју ста ја ли гла ве. У Про зној еди, у си жеј ни ток је уве ден и мо тив 
жрв ња ко ји ме ље со. Иа ко су по мо гле мор ском кра љу да по ра зи кра ља Фро-
ди ја, њи ма је то ни је до не ло бо љу суд би ну, већ са мо но вог, под јед на ко су-
ро вог, го спо да ра. Мор ски краљ је сме стио на брод и жр вањ и роп ки ње, тра-
же ћи да за ње га ме љу со. Од пре ве ли ке ко ли чи не со ли, брод је по то нуо и од 
та да је мо ре сла но (sturluson 1916: 162–163).

У фин ском епу, Ка ле ва ли (в. lönnrot 1989), око сни цу за пле та чи ни сам по 
– ма гич ни пред мет ко ји вла сни ку обез бе ђу је бла го и сре ћу. Раз ли чи то се 
ту ма чи шта је за пра во сам по. Пре ма не ки ма, то је стуб или др во, и као та-
кав пред ста вља осу све та. Дру ги сма тра ју да сам по мо же би ти ком пас, штит, 
сан дук с бла гом, хри шћан ска ре ли кви ја итд. Са ста вљач Ка ле ва ле, Ели ас 
Ле нр от, сам по ту ма чи као жр вањ или сво је вр сни млин, ко ји ни из че га ства-
ра бра шно, со и зла то. Као и нор диј ски жр вањ, и сам по за вр ша ва на дну 
мо ра. Ова кви си жеи увек но се упо зо ре ње, ко је има и ме та фо рич но зна че ње 
и мо же се при ме ни ти и на при ро ду. Уко ли ко се та кав пред мет ко ји да је до-
бро бит, зло у по тре би, чо век ће на кра ју оста ти ус кра ћен за бла го дет, а пред-
мет мо же на не ти ште ту и чак до не ти про паст.

6 По ет ска еда је са вре ме ни на слов збир ке ста ро нор диј ских пе са ма пре у зе тих из 
исланд ских сред ње ве ков них за пи са, Ко декс ре ги ус. Про зну еду је са ста вио исланд ски на-
уч ник и исто ри чар Сно ри Стур лсон по чет ком 13. ве ка.
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Мо тив ма гич ног жрв ња ја вља се и у ка сни јим на род ним при по вет ка ма 
скан ди нав ског и гер ман ског по ре кла. Фи нал ни део тих си жеа не рет ко са-
др жи ети о ло шки сег мент о жрв њу и со ли на дну мо ра. Ов де ће мо из дво ји-
ти нор ве шку на род ну при по вет ку Млин ко ји ме ље на дну мо ра. Пр ви пут су 
је об ја ви ли фол кло ри сти Асбјорн сен и Мо у Нор ве шким на род ним при по вет
ка ма (asBjørnsen–moe 1852). На ен гле ском је зи ку је ова при по вет ка пр ви 
пут об ја вље на под на сло вом За што је мо ре сла но (в. dasent 1859), а Ен дру 
Ланг ју је за бе ле жио у сво јој Пла вој књи зи бај ки (в. lanG 1889). Ја па но ло зи-
ма је ова при по вет ка од ве ли ке ва жно сти бу ду ћи да упо ред на ана ли за ове 
и ја пан ске при по вет ке о мли ну ко ји пра ви со, от кри ва број не за јед нич ке 
ка рак те ри сти ке. 

Си жеј ни мо дел нор ве шке при по вет ке за и ста се по ду да ра с ја пан ским, 
прем да је не што бо га ти ји. Ду ал ни прин цип ли ко ва је исти: до бро ду шни, 
си ро ма шни брат на су прот по хлеп ном, бо га том. Рад ња се та ко ђе од ви ја у 
вре ме но во го ди шњих пра зни ка. Ме ђу тим, у нор ве шкој ва ри јан ти, бо га ти 
брат не од би је са свим си ро ма шног. Да је му ко жу ру од сла ни не, до ду ше уз 
на из глед не мо гућ услов: да брат, за уз врат, оде у па као. Ме ђу тим, са свим у 
скла ду с жан ров ским дис кур сом, оно што је ис пр ва би ла аро гант на до сет-
ка, сми шље на да се брат у не во љи до дат но по ни зи, пре тва ра се у бла го слов. 
Си ро ма шни брат у су мрак стиг не до не ког јар ко осве тље ног ме ста и та мо 
за тек не (бај ков ног) по моћ ни ка у ли ку ста рог др во се че. Ста рац му по ка же 
улаз у па као и по у чи га да уну тра тра жи руч ни млин чић. Уме сто ја пан ских 
па ту ља ка, као ста нов ни ци нор ве шког па кла ја вља ју се мно го број ни ђа во ли, 
ве ли ки и ма ли, ко ји има ју свог во ђу. На ред не епи зо де углав ном од го ва ра ју 
ја пан ском си жеу: ју на ков по вра так ку ћи, бра то вље во из не на ђе ње и за вист 
итд. Пре крет ни ца на ста је у тре нут ку ка да ју нак при хва ти но вац и за уз врат 
пре да млин по хлеп ном бо га том бра ту, ко ји же ли да га што пре ис пр о ба. 
По ша ље же ну да над гле да рад ни ке у по љу, а он од мли на за тра жи ру чак. 
Али, ка ко ни је умео да за у ста ви млин, бу ји ца чор бе и ха рин ги је пре пла ви-
ла ку ћу и пре ти ла да по то пи цео крај. Мо рао је млин да вра ти бра ту и још 
да му пла ти да би се спа сио. 

Фи нал на епи зо да нор ве шке при по вет ке укљу чу је лик ка пе та на, ко ји 
за ве ли ки но вац от ку пљу је млин чић, с на ме ром да њи ме пра ви со. При по-
вет ка се за вр ша ва истим ети о ло шким сег мен том о мли ну ко ји не за у ста вљи-
во из ба цу је со, по то пи бр од и на да ље мо ре чи ни сла ним. Епи зо да от кри ва 
ре а ли је из ста рих вре ме на, ка да се со бро до ви ма пре во зи ла из уда ље них 
кра је ва. На и ме, у средњeм ве ку је со у Скан ди на ви ју до пре ма на из Не мач-
ке бро до ви ма Хан зе ат ске ли ге. По што то ни је био ни ма ло лак за да так и 
че сто се де ша ва ло да се бро до ви оште те, па чак и да по то ну, фол кло ри ста 
Ши зу ка Ја ма му ро за кљу чу је да је упра во то би ла по тка при ча ма о мли ну 
ко ји про из во ди со и по та па бр од (yamamuro 1982: 9). 

Увре же но је ми шље ње да је нор ве шка при по вет ка, на кон што је об ја вље-
на на ен гле ском је зи ку, сти гла до Ја па на, и то нај ве ро ват ни је кра јем Ме и ђи 
(1868–1912) или по чет ком Та и шо пе ри о да (1912–1926). Ми са ко Коба ја ши 
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(2000: 67–69) пру жа до ка зе за ту тврд њу, ана ли зи ра ју ћи при по вет ку за бе-
ле же ну у ре ги ји То хо ку на се ве ро и сто ку остр ва Хон шу. Ка зи ва чи су све до-
чи ли да је при чу, са др жа ја вр ло слич ног оном у нор ве шкој при по ве ци, 1923. 
го ди не ло кал ном ста нов ни штву ис при ча ла по са да бр о да ко ји је сти гао из 
Ру си је.

У ја пан ској ва ри јан ти се, као по сед ни ци мли на, ја вља ју „ма ли љу ди“, 
што са свим од го ва ра ја пан ском усме ном фон ду. У ја пан ском ми ту про на-
ла зи мо ма ју шног бо га по ма га ча, Су ку на би ко ну. И у тра ди ци ји су че сти 
ли ко ви ма ју шних љу ди чу де сних осо би на, ко ји по се ду ју чу до твор не пред-
ме те и по ма жу смрт ни ци ма. Осим то га, мо ти ви чу де сних пред ме та ко ји 
ства ра ју шта чо век по же ли, а ме ђу њи ма је и чу до твор ни млин, та ко ђе су 
већ по сто ја ли у ја пан ској тра ди ци ји. За то ја пан ски фол кло ри сти за кљу чу ју 
да је нор ве шка при по вет ка За што је мо ре сла но, и то нај ве ро ват ни је њен 
ен гле ски пре вод, сти гла до Ја па на, где је кон та ми ни са на с већ по сто је ћим 
мо ти ви ма, да би се, он да, те но ве ва ри јан те про ши ри ле, пре вас ход но ре ги-
јом То хо ку. 

Од са мих по че та ка про у ча ва ња усме не књи жев но сти у Ја па ну, на уч-
ни ци ма је би ло ја сно да ни су све му ка ши ба на ши из вор но ја пан ске. За не ке 
се са си гур но шћу мо же ре ћи да су на ста ле у Ја па ну, али по сто је и оне чи ји 
ко ре ни очи глед но ни су ја пан ски. Је дан од пр вих ја пан ских фол кло ри ста, 
Ке и го Се ки, из вр шио је по де лу ја пан ских при по ве да ка на: ау тох то не ја пан-
ске си жее, за тим при по вет ке ко је су слич не при ча ма из Ко ре је, Ки не и Ин-
ди је, и на кра ју, оне ко је има ју за јед нич ких еле ме на та с при ча ма из ју го и сточ-
не Ази је, Ин до не зи је и па ци фич ких обла сти. Се ки, та ко ђе, за кљу чу је да у 
Ја па ну по сто је и при по вет ке срод не при ча ма из европ ских зе ма ља (seKi 
1950‒1958: 4).

И за чет ник ја пан ске фол кло ри сти ке, Ја на ги та Ку нио, раз ма тра му ка ши
ба на ши ко је има ју за јед нич ких еле ме на та с при ча ма ван Ја па на (yanaGita 
1948: 6–10). У та кве убра ја и си жее ко ји об ја шња ва ју за што је мо ре сла но. 
При зна је да ме ђу бај ка ма ко је су при ку пи ла бра ћа Грим „по сто је оне ко је 
има ју исто вет ну фор му као при по вет ке у Ја па ну, док дру ге има ју од ре ђе не 
слич не де ло ве“. Ме ђу тим, Ја на ги та (1948: 7) ни је склон да се ола ко при кло ни 
ми шље њу да су та кви си жеи пот пу но пре у зе ти из ту ђих кул ту ра. По ње му, 
ва жно је за сва ку од тих при по ве да ка до ка за ти да је сти гла на кон отва ра ња 
тр го вин ских ве за с ино стран ством. Не сме се за не ма ри ти ни то што не ке од 
тих при по ве да ка има ју мно го ду жу исто ри ју, а ва жно је узе ти у об зир и 
чи ње ни цу да су не ке од тих при по ве да ка ве за не за кра је ве у ко ји ма ни је 
би ло тр го ви не с дру гим зе мља ма. 

Што је ду бље ана ли зи рао по ме ну те при по вет ке, Ја на ги ти (1948: 6–10) 
је све те же би ло да се при кло ни не кој од по сто је ћих те о ри ја. Та ко, на при мер, 
по сто ји ту ма че ње да су при че из Ин ди је до не ли ки не ски уче ња ци ко ји су 
за слу жни за уво ђе ње бу ди зма у Ја пан. Али, за Ја на ги ту је те шко при хва-
тљи во то да су љу ди ко ји су се озбиљ но ба ви ли про у ча ва њем бу ди стич ких 
спи са, пре но си ли при че ло кал ним ри ба ри ма и зе мљо рад ни ци ма. Ма ло је 
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ве ро ват на те о ри ја да су бу ди стич ки уче ња ци у сво је про по ве ди укљу чи ва-
ли та кве при че, ко је су се он да „при ми ле“ у на ро ду. Ме ђу тим, упр кос свим 
не до у ми ца ма, ја пан ски на уч ник до пу шта мо гућ ност да је у про шло сти по-
сто ја ла кул тур на раз ме на, ко ја је, упр кос је зич ким ба ри је ра ма, до ве ла до 
на ста на ка срод них си жеа у раз ли чи тим усме ним тра ди ци ја ма (yanaGita 
1948: 9). 

Ја на ги та се ба вио и при по вет ка ма ко ји ма се об ја шња ва за што је мо ре 
сла но. У Спи ску ја пан ских на род них при по ве да ка, да је са же так при по вет ке 
Млин ко ји пра ви со. За ни мљив је опис бра ће у ини ци јал ном де лу: 

„Ста ри ји је био до бар, са о се ћа јан чо век, док је мла ђи био по хлеп ни 
коц кар. Јед не го ди не ка да је на сту пи ла глад, ста ри ји чо век је по сте пе но 
по тро шио сву сво ју уште ђе ви ну ка ко би по мо гао љу ди ма у се лу, све док 
ни је по стао си ро ма шан“ (yanaGita 1948: 87). 

У овој ва ри јан ти, ста рац до ла зи до ју на ка при по вет ке и да ру је му руч ни 
млин чић ко ји ће му ство ри ти све што же ли. Млин је, за пра во, на гра да због 
чо ве ко ве не се бич не бри ге за дру ге. Лик стран ца ко ји до ла зи у се ло из „дру-
гог све та“, но се ћи са со бом ма гич не да ро ве или спрем ност да по мог не, је дан 
је од че стих ли ко ва ја пан ске на род не тра ди ци је. Та ко ђе, и ова при по вет ка 
по ка зу је да у ја пан ској кул ту ри до бре осо би не не мо ра ју оба ве зно кра си ти 
мла ђег бра та. То је са свим у скла ду с кон фу ци јан ском иде о ло ги јом у ко јој 
је хи је рар хи ја ја ко бит на, па се од нај ста ри јег си на оче ки ва ло да се бри не о 
по ро ди ци и ста рим ро ди те љи ма, а у овом слу ча ју, и ши ре од то га. Ју нак при-
по вет ке о ма гич ном мли ну и да ље по ка зу је сво ју ем па ти ју, па је сав пи ри нач 
и но вац ко ји је до био за хва љу ју ћи млин чи ћу, опет по де лио се ља ни ма. То ипак 
ни је до вољ но да га спа си од стра шне суд би не. Брат га на ма ми на ча мац, где га 
и уби је. Фи нал ни део од го ва ра оста лим при по вет ка ма овог ти па: „Раз лог за што 
је мо ре сла но је тај што руч ни млин чић и да ље ме ље“ (yanaGita 1948: 88).

При по вет ке о млин чи ћу ко ји на дну мо ра пра ви со и чи ни мо ре сла ним, 
с ма њим или ве ћим раз ли ка ма, за и ста се мо гу про на ћи у број ним збир ка ма 
ја пан ске на род не про зе. Ја на ги та у Спи ску ја пан ских на род них при по ве да ка 
(1948: 89) на во ди и оста ле при ку пље не ва ри јан те, да ју ћи на слов при по вет ке, 
ло ка ци ју где је за бе ле же на и украт ко раз ли ке у од но су на пр ву ва ри јан ту. 
На кра ју, Ја на ги та до да је још два на сло ва из ли те ра ту ре у ве зи с овом те мом. 
У јед ној (Про у ча ва ње ја пан ских на род них при по ве да ка), по ми њу се ки не ске 
при че о до бром и злом бра ту, пла нин ском бо гу као по моћ ни ку, млин чи ћу 
ко ји укра де ло пов итд. 

Ни дру ги ја пан ски фол кло ри сти не за о би ла зе му ка ши ба на ши о ма гич-
ном млин чи ћу. У за бе ле же ним ва ри јан та ма ни су увек су прот ста вље на бра ћа, 
већ то мо гу, до ду ше ре ђе, бит си ро мах и зао чо век. Чу до твор ни млин чић мо же 
би ти за ме њен не ким дру гим од го ва ра ју ћим пред ме том, по пут ти кви це ко јом 
се за хва та во да или, не за о би ла зног, злат ног ма ља. Оно што је за јед нич ко 
го то во свим при по вет ка ма овог ти па, је сте фи нал на епи зо да ко ја са др жи 
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ети о ло шки сег мент с об ја шње њем за што је мо ре сла но. А ка ко то би ва и са 
(срп ским) ети о ло шким пре да њи ма, са мо по сто ја ње сла ног мо ра до каз је исти-
ни то сти ове при че. 

На кра ју мо же мо за кљу чи ти да со од дав ни на има ва жну уло гу у Ја па ну. 
При мор ске за јед ни це су из на ла зи ле тех ни ке за до би ја ње со ли из мор ске во де. 
У нај ста ри јим хро ни ка ма, про на ла зи мо све до чан ства о про из вод њи овог 
жи вот но ва жног ми не ра ла. Со има ва жну уло гу и у ја пан ској ду хов но сти. 
И у бу ди стич кој тра ди ци ји и у шин то ве ро ва њи ма има апо тро пеј ска свој ства. 
За то се ко ри сти за про чи шће ње, као је дан од ви до ва нај ва жни јег об ре да у 
шин то и зму, ха рае. Упр кос ва жно сти ове на мир ни це, ко ја се огле да и у број-
ним то по ни ми ма, мо тив со ли не пре о вла да ва у на род ној књи жев но сти Ја-
па на. Шта ви ше, нај по зна ти ја на род на при по вет ка (му ка ши ба на ши) За што 
је мо ре сла но, ни је из вор но ја пан ска, већ је очи глед но пре у зе та, по сред но, 
из нор ве шких из во ра. Овај си же је, та ко ђе, до каз чи ње ни це да у ја пан ским 
на род ним при по вет ка ма по сто је по ду дар но сти, не са мо са срп ским бај ка ма, 
већ и с пре да њи ма, и то нај че шће ети о ло шким. Иа ко су не ки еле мен ти про-
ме ње ни и ускла ђе ни с ја пан ским окол но сти ма, кон та ми ни ра ни с већ по сто-
је ћим те мат ско-мо тив ским фон дом, са чу ван је основ ни ток ори ги нал ног 
си жеа, као и очи глед но пре у зе ти сег мен ти, као што је, на при мер, вре ме 
од ви ја ње рад ње. Ори ги нал ни обра зац о до бр ом и ло шем бра ту, ко ји има ју 
су прот ста вље ни пси хо ло шки и емо тив ни склоп, мо рал на на че ла и раз ли чи-
те ма те ри јал не си ту а ци је, са свим од го ва ра ја пан ском, бу ду ћи да у ја пан ским 
на род ним при по вет ка ма че сто на и ла зи мо на два ли ка, обич но срод них име-
на, чи ји ка рак те ри сто је у опо зи ци ји до бар–ло ш. Ова кви ли ко ви се те ме ље 
на древ ној ре ли гиј ској и ми то ло шкој сим бо ли ци, бу ду ћи да су ду а ли стич ке 
сли ке осо бе на цр та шин то ре ли ги је. Ту се мо ра мо сло жи ти с „оцем“ ја пан ске 
фол кло ри сти ке да су ја пан ске на род не при по вет ке, му ка ши ба на ши „вред није 
као из во ри исто ри је ре ли ги је, од при по ве да ка из дру гих зе ма ља“ (yanaGita 
1990: 110‒111), што их чи ни још дра го це ни јим, али и иза зов ни јим за ана ли зу 
и про у ча ва ње. 
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Da ni je la B. Va sić

WHY THE (JA PA NE SE) SEA IS SALTY 

S u m m a r y

Sin ce an ci ent ti mes, salt has played an im por tant ro le in Ja pa ne se li fe and cul tu re. 
Co a stal com mu ni ti es ha ve in ven ted tec hni qu es for ob ta i ning salt from sea wa ter. In the 
ol dest chro nic les, we find evi den ce of the pro duc tion of this vi tal mi ne ral. Salt is al so 
im por tant for Ja pa ne se spi ri tu a lity. It has apo tro pa ic cha rac te ri stics in Bud dhist tra di tion 
and in Shin to be li efs as well. That is why it is used for pu ri fi ca tion in one of the most im-
por tant Shin to ri tu als – ha rae. De spi te the im por tan ce of this mi ne ral, which is re flec ted 
in nu me ro us to ponyms , the salt mo tif do es not pre do mi na te in Ja pa ne se oral li te ra tu re. 
Mo re o ver, the most fa mo us folk ta le (mu kas hi ba nas hi) “The Hand mill that Gro und out 
Salt”, which ex pla ins why the (Ja pa ne se) sea is salty is not ori gi nally Ja pa ne se, but is 
ob vi o usly ta ken from Nor we gi an so u r ces. This ta le is a pro of of the fact that in Ja pa ne se 
folk ta les we di sco ver re sem blan ces not only with fa iry ta les from Ser bia, but al so with 
eti o lo gi cal le gends. Alt ho ugh so me ele ments ha ve been chan ged and adap ted to the 
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Ja pa ne se con di ti ons, the ba sic flow of the ori gi nal plot has been pre ser ved, as well as 
ob vi o usly ta ken seg ments, such as, for exam ple, the ti me of the ac tion. The ori gi nal pat-
tern of a good and a bad brot her, with op po sing psycho lo gi cal and emo ti o nal struc tu res, 
mo ral prin ci ples and dif fe rent ma te rial si tu a ti ons, is com ple tely ap pro pri a te for Ja pa ne se 
folk ta les. Ot her ele ments al so re veal Ja pa ne se tra di ti o nal mo tifs ad ded to in ter na ti o nal 
ba sis.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ори јен та ли сти ку
Гру па за ја пан ски је зик, књи жев ност и кул ту ру
Сту дент ски трг 3, Бе о град
va sic.da ni je la@ fil.bg .ac .rs 
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Све тла на Р. Са вић

ЦЕН ТАР И ПЕ РИ ФЕ РИ ЈА У АУ ТО БИ О ГРАФ СКИМ  
СПИ СИ МА БО РЕ СТАН КО ВИ ЋА

У ра ду се ба ви мо из у ча ва њем од но са цен тра и пе ри фе ри је у 
ау то би о граф ским спи си ма Бо ре Стан ко ви ћа об је ди ње ним на сло вом 
Под оку па ци јом. Кроз екс пре си о ни стич ку сли ку гра да ко ју узи ма 
као по ла зи ште, пи сац са на гла ше ним со ци јал ним осе ћа јем при ка-
зу је ра сло је ност у про сто ру ко ја упу ћу је на уну тар њу дру штве ну 
по дво је ност и ан та го ни зам из ме ђу но во фор ми ра них дру штве них 
сло је ва у оку па ци о ним усло ви ма. Ели та, ко ју чи не рат ни про фи-
те ри и но си о ци вла сти, при ка за на је као из ра зи то не га тив на и су-
пер и ор на у од но су на мар ги нал ни свет ко ме при па да и ау тор ско 
„ја“. Кре ћу ћи се од спо ља шњег ка уну тра шњем, од но сно од сли ке 
гра да и кон сти ту и са ња цен тра и пе ри фе ри је у про стор ном сми слу 
до мар ки ра ња ста ле шких раз ли ка, Стан ко вић из мар ги нал не по-
зи ци је, кроз ве што пси хо ло ги зо ван ка та лог ли ко ва, да је сво је вр сну 
кри ти ку дру штва, што ње го вој про зи да је ор ве лов ски тон и со ци-
јал но-бун тов нич ки ка рак тер.

Кључ не ре чи: цен тар, пе ри фе ри ја, ан та го ни зам, со ци јал ни ка-
рак тер, мар ги на.

1. Ау то би о граф ски спи си об је ди ње ни на сло вом Под оку па ци јом и об ја-
вље ни пост хум но (1929)1 кри тич ки се оце њу ју, го то во без из у зет ка, као 
сла би ја и умет нич ки ма ње ус пе ла про за Бо ре Стан ко ви ћа. Сте пен не га тив-
не кри ти ке ва ри ра, те и у по го во ру са мог при ре ђи ва ча пр вог из да ња, Дра-
гу ти на Ко сти ћа, иа ко је ње гов при ступ ба зич но бла го на клон, чи та мо да 
„све то ‘Под оку па ци јом’ ни је пра ва књи жев ност, ни умет ност, нај ма ње још 

1 Стан ко вић је за жи во та при пре мао тек сто ве за штам пу, ме ђу тим тек их је Дра гу тин 
Ко стић, на кон ње го ве смр ти, до пу нио и при ре дио. Да је Стан ко вић имао на ме ру да де ло 
об ја ви све до че књи жев ни огла си ко ји ма је на ја вљи вао сво ју но ву књи гу. Огла се штам па не 
у ли сту „Дан“ Ко стић пре но си у це ло сти у свом по го во ру књи зи Под оку па ци јом. Ви ди: 
Ре дак то ро ве на по ме не, Под оку па ци јом, Бе о град 1928.
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она ви ша ли те ра ту ра ко ју је Стан ко вић дао у Ко шта ни, у Не чи стој кр ви, у 
Ста рим да ни ма већ „ви ше за нат ство мо жда“ (косТић 1929: 310). Сли чан 
став за сту па ју и дру ги при ре ђи ва чи Стан ко ви ће вих де ла. Дра го љуб Влат-
ко вић, ко ји је пр ви до пу нио у од но су на пр во из да ње и у ин те грал ном ви ду 
об ја вио За бу шан те као за себ ну књи жи цу 1980. го ди не, та ко ђе на гла ша ва 
да је „Стан ко ви ћев књи жев ни рад под оку па ци јом (...) у од но су на оста ла и 
прет ход на ње го ва де ла, сва ка ко био на ни жем ни о ву (у умет нич ком по гле-
ду)“ (влаТковић 1980: 28) и ис ти че при том да по сво јој основ ној функ ци ји 
тек сто ви ви ше при па да ју жур на ли сти ци не го књи жев но сти, сма тра ју ћи да 
„књи жев них пре тен зи ја и умет нич ког зна ча ја има ју са мо ње го ве при по вет ке-
-фељ то ни За бу шан ти“ (исТо). До ста ра ни је не го Влат ко вић, Ри сто Рат ко вић 
у свом при ка зу књи ге Под оку па ци јом пи ше: „Ако се од стра ни до ку мен тар-
ност ове књи ге, ње на ли те рар на вред ност је ма ла“ (РаТковић 1985: 120). И 
док су сва по ме ну та ста но ви шта услов но ре че но бла го на кло на и у њи ма је, 
осим ис ти ца ња не до ста та ка, еви дент но и по зи тив но вред но ва ње Стан ко ви-
ће вих ау то би о граф ских спи са и по ку шај раз у ме ва ња не за хвал не дру штве-
но-по ли тич ке по зи ци је пи сца, Ду шан Ни ко ла је вић не по сред но по об ја вљи-
ва њу књи ге ре а гу је из ра зи то не га тив но:

Стан ко ви ће во ‘рас кре че но пе ро’ је за вре ме ра та ‘са мо без оч но пањ-
ка ло’ и ње го во пи смо је би ло са мо ‘нај о бич ни је шкра ба ње’. Он је још 
та да ‘из гу био дар и ду шу и по стао јед но на ка зно би ће’, ‘не тре зно шу-
ња ло ко је се уву кло у бу ре од ра ки је’. Због то га и Стан ко ви ће ва књи га 
‘Под оку па ци јом’ је мо ра ла би ти ‘јед на лаж’, ‘јед на од врат на лаж’, ‘ру жна 
ау то би о гра фи ја’ и ‘ле пра’. У тој ‘не пи сме ној бр љо ти ни’ Стан ко вић је, по 
Ни ко ла је ви ћу, ‘раз гу био сво ју ду шу’, јер је био го ри од свих ко је је опи-
сао (влаТковић 1980: 28). 

Влат ко вић ис ти че Ни ко ла је ви ће ву су бјек тив ност и ди ску та бил ност 
ре ле вант но сти ње го ве кри ти ке, ко ја је ве ро ват ни је од го вор Стан ко ви ће вог 
увре ђе ног са вре ме ни ка и при ја те ља, чи је је име у књи зи ди рект но спо ме ну-
то, не го књи жев но кри тич ка ре цеп ци ја (исТо, 27). Тран спа рент но раз от кри-
ва ју ћи на лич је бе о град ске ма ло гра ђан шти не, Стан ко ви ће во де ло је мо ра ло 
иза зва ти не га тив не ре флек се од стра не исте, што се при род но на до ве за ло и 
на осу ду пи шче ве са рад ње са та да оку па тор ским ли стом Бе о град ске нови не. 
Пи сац се та ко на шао у уло зи дво стру ко осу ђе ног, и то у фа зи пре пи са ња и 
по сле дич но, пост хум но, по об ја вљи ва њу де ла. На во де ћи ни по да шта ва ња и 
не во ље ко је је Стан ко вић пре тр пео по след њих го ди на свог жи во та, Влатко-
вић под вла чи кул ми на ци ју не тр пе љи во сти и не га тив не кри ти ке:

Но, још бе со муч ни ја кам па ња про тив Стан ко ви ћа се по ди гла 1929. 
го ди не ка да се по ја ви ла ње го ва књи га ‘Под оку па ци јом’. Та да су про тив 
Стан ко ви ћа уста ли и они ко ји су га по сле пр вог свет ског кр во про ли ћа 
ве ли ча ли или би ли на па да ни за јед но с њим (исТо).
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Ме ђу тим, еви дент ни су и по ку ша ји да се тај Стан ко ви ћев ан га жман 
оправ да, нај пре од стра не при ре ђи ва ча књи ге Под оку па ци јом Д. Ко сти ћа2, 
за тим од Влат ко ви ћа ко ји се на до ве зу је на ста но ви ште пр вог при ре ђи ва ча 
и ис ти че со ци јал ни ста тус но ви на ра-пи сца: „Стан ко вић је под оку па ци јом 
тра жио из лаз из те шке ма те ри јал не си ту а ци је“ (исТо 17). Ко ли ко је слу чај 
Стан ко ви ће ве оку па тор ске са рад ње и де ла ко је јој је по сле до ва ло ак ту е лан 
и у осно ви по ле ми чан ви ди мо и по за сту пље но сти у са вре ме ној кри ти ци. 
О Стан ко ви ћу као „су ви шном пи сцу“ пи ше Дра ган Жу нић ко ји та ко ђе оправ-
да ва ње гов рад у Бе о град ским но ви на ма, ујед но ис ти чу ћи и по себ но на гла-
ша ва ју ћи де ло ва ње Бо ре Стан ко ви ћа као пи сца: „Бо ра Стан ко вић ни је соци-
јал ни бо рац, ни је уоп ште бо рац, или је са мо бо рац за го ло пре жи вља ва ње 
соп стве не по ро ди це при хо ди ма од ње го во га слу жбе нич ког и књи жев нич ког 
ра да“ (жунић 2009: 64). И ње го ву бор бу пи са њем: „Јер усред ра та се сви 
бо ре за го ли жи вот, а овај пи сац – пи шу ћи“ (исТо 66).

У ци љу од бра не са мог де ла, пак ис ти ца на је ње го ва до ку мен тар ност и 
да је Стан ко вић „у осно ви био објек ти ван и искрен хро ни чар и за пи си вач, 
ме мо а ри ста ко ји се бе ни је ште део а дру ги ма ни је пра штао“ (влаТковић 1980: 
28) и да ће „ње го во об ја вље но де ло ‘Под оку па ци јом’ и ње го ви фељ то ни 
‘За бу шан ти’ оста ти ипак као исто риј ски до ку мен ти о мо рал ној по ср ну ло сти 
и ла жној ро до љу бо во сти срп ске гра ђан ске кла се“ (исТо 28). Ме ђу тим, осим 
ни за по ле ми ка и од но са осу да-од бра на, по сле Ко сти ће вог по го во ра, сту ди-
о зног при сту па Стан ко ви ће вим ау то би о граф ским спи си ма као ин те грал ном 
де лу не ма, чак ни код оних ау то ра ко ји ни су до во ди ли у пи та ње њи хо ву 
умет нич ку ре ле вант ност. Углав ном по вр шно и фраг мен тар но ис так ну те су 
и пре по зна те по је ди не осо бе но сти тек сто ва, без ам би ци ја да се спро ве де 
те мељ ни је ис тра жи ва ње, да се упо ре де са де ли ма исте или бар срод не те-
ма ти ке и на по слет ку оце не по зи тив но или не га тив но. 

На ста ла у по зној фа зи ства ра ла штва, књи га Под оку па ци јом умно го ме 
од сту па од утвр ђе не по е ти ке у ко јој су фор ми ра на сва Стан ко ви ће ва де ла 
ко ја су јој прет хо ди ла. Из ме ште ни из тип ског и за Стан ко ви ће во де ло од-
ре ђу ју ћег вра њан ског ло ка ли те та и ло ци ра ни у дру штве но и про стор но 
ра сло јен град у оку па ци о но вре ме, при ка зан пре вас ход но у ње го вом на лич-
ју, ау то би о граф ски спи си све до че о опа да њу сти ла јед ног пи сца и ра ди кал-
ном за о кре ту у по е ти ци. По е ти ци на за ла ску. У бе о град ским фељ то ни ма и 
при ча ма не ма оних еле ме на та Стан ко ви ће ве про зе ко ји су пре по зна ти као 

2 У по го во ру пр вом из да њу књи ге Под оку па ци јом Дра гу тин Ко стић так са тив но на-
во ди ар гу мен те ко ји оправ да ва ју Стан ко ви ће ву са рад њу са оку па тор ским ли стом. Као 
пр ви на во ди „очај но ма те ри јал но ста ње по ро ди це“, „дру ги је раз лог из ра жен у стал ном 
стра хо ва њу од Стан ко ви ће вом од ин тер ни ра ња“, тре ћи раз лог је осе ћај не прав де и у „пове-
ћа ној ин тен зив но сти ње го вог по сма трач ког да ра при по ве да ча ре а ли сте и со ци јал ног кро-
ни ча ра“ и као че твр ти, „ду бо ко ху ма на осе ћа ња“, бу ду ћи да су фељ то ни че сто има ли функ-
ци ју огла са у ко ји ма су да ва ни по да ци о си ро ти њи ко јој је по моћ би ла по треб на (Ви ди: 
Ре дак то ро ве на по ме не, Стан ко вић, Под оку па ци јом 1928).
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нај вред ни је у ње го вом ства ра ла штву: на гла ше ног ли ри зма, рас ко шног сти-
ла фор ми ра ног под ја ким ори јен тал ним ути ца јем, „жа ла за мла дост“ и те шке 
ме лан хо ли је ма ни фе сто ва не кроз пе сму. Про фи ње на и есте ти зо ва на ту га 
усту пи ла је ме сто гор чи ни као по сле ди ци лич ног ис ку ства. Та гор чи на је 
до ми нан тан тон ау то би о граф ских спи са и мо гу ћи узрок че сте хи пер бо ле и 
пре на гла ше не су бјек тив но сти3.

Не по сред но пред об ја вљи ва ње књи ге Под оку па ци јом Ка ша нин ће гло-
ри фи ко ва ти Стан ко ви ћев ста тус у срп ској књи жев но сти са же то за кљу чу-
ју ћи да је он „нај ра фи но ва ни ји сти лист ко га ми има мо“ (каШанин 1985: 71). 
Та се ви со ка вред но сна оце на Стан ко ви ће вог сти ла не мо же при ме ни ти и на 
ау то би о граф ске спи се об ја вље не исте го ди не, али по сле Ка ша ни но вог есе ја. 
Син так сич ке сла бо сти ко је су при сут не и у зе ни ту Стан ко ви ће ве про зе, 
ње го вим умет нич ки нај у спе ли јим де ли ма (Не чи ста крв, Ко шта на, при по-
вет ке), при мет не су и у ау то би о граф ским спи си ма. У пре ђа шњим де ли ма 
оне су пак оста ја ле у сен ци из ра жај но сти и ле по те ње го вог је зи ка, те сма тра-
мо да је су ви шно при сту па ти им с не га тив ног аспек та и узи ма ти их у по себ-
но раз ма тра ње. Ипак, сам стил у знат ном опа да њу не мо же се пре ви де ти, и 
то је у кри ти ци при ме ће но и од стра не Ни ко ла је ви ћа, што смо већ из дво ји ли, 
али и од стра не Ри сте Рат ко ви ћа ко ји уо ча ва „пу но аљ ка во сти у ком по зи-
ци ји, па чак и у пра вље њу ре че ни ца“ (РаТковић 1985: 122). Естет ску вред ност 
Стан ко ви ће вог је зи ка као да је про гу та ла ма те ри јал на бе да и ис ку ство пот-
пу не де ху ма ни за ци је. Ин те ре сант на је по ја ва да што је ком по зи ци ја згу-
сну ти ја и кон це тра ци ја ма ло гра ђан шти не ин те зив ни ја, то је и стил си ро-
ма шни ји. Ана лог но, и са ма са ти ра, у по је ди ним тек сто ви ма пре на гла ше на, 
вр ло рет ко је про ду хо вље на и сти ли зо ва на. 

Стан ко ви ће вим је зи ком дик ти ра бе да4, ма те ри ја ли зо ва но по и ма ње 
ствар но сти, што је оправ да но ако се узме у об зир по зи ци ја из ко је пи ше и 
глад, као лајт мо тив књи ге Под оку па ци јом. Сто га, упра во у со ци јал ном 
окру же њу тре ба тра жи ти узро ке мањ ка во сти и сла бе умет нич ке вред но сти 
де ла ко је је пред мет раз ма тра ња. У скла ду с тим је и дру штве на по зи ци ја 
пи сца, ко ја се ја сно иш чи та ва из до ми нант но ау то би о граф ских тек сто ва. 
Дру го, књи га Под оку па ци јом и жан ров ски од сту па од де ла ко ја јој прет хо-
де. У жан ров ски хи брид ној књи зи об је ди ње ни су фељ то ни, днев нич ки и 
ау то би о граф ски за пи си, уз низ анег до та ко је не би би ле ли ше не сми сла ни 
ако би се из дво ји ле као са мо стал не и на по слет ку, има у оку па ци о ним тек-
сто ви ма Бо ре Стан ко ви ћа и сво је вр сних ми кро при ча (Пред ка сап ни цом, 
Про да ја бон бо на, Но во на се ље и дру ге), па и тен ден ци је да се удру же у 

3 „Ње го ви при ка зи оди шу гор чи ном, али не зло бом. У без об зир но сти то га при ка зи-
ва ња има љут ње лич но увре ђе ног чо ве ка, мо жда по не где и не хо тич ног пре те ри ва ња, али 
је она за сно ва на на јед ном по ште ном ли бе рал ном кри ти ци зму“ (РаТковић 1985: 120).

4 „Глад пре ти да нас уни шти. И ни ка ква ми сао се ви ше у мо згу ја че, на ме тљи ви је, не 
усе ља ва не го ка ко ћеш сво је не за ме сец два не го чак до но ве же тве, но вог ле та, да снаб деш 
и оси гу раш“ (сТанковић 1987: 32).
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ши ру на ра тив ну це ли ну. Ме ђу тим, Стан ко ви ће ва ау то би о гра фи ја је не у ре-
ђе на, пер спек ти ва из ко је пи ше је час но ви нар ска, час књи жев нич ка, али 
увек лич но ин то ни ра на, и због то га се сви тек сто ви об ја вље ни у пр вом из-
да њу књи ге Под оку па ци јом, из у зев одељ ка Сур ду ли ца мо гу ту ма чи ти као 
ау то би о граф ски. И тре ће, као бит на од ли ка књи ге и мо жда нај ре ле вант ни-
ји раз лог ве ћи ни ње них не до ста та ка ко ји су ис ти ца ни, је сте умор и ис ку ство 
пре жи вље ног ра та, до жи вље не пот пу не де ху ма ни за ци је, су о ча ва ње са на-
лич јем дру штва и спо зна ја про па сти свих вред но сти, што ће и сам пи сац 
на гла си ти у раз го во ру са Бра ни ми ром Ћо си ћем, ис ти чу ћи не мо гућ ност 
пи са ња по сле ра та:

Ка ква умет ност, ка ква књи жев ност! Шта она ту мо же да учи ни, 
ка ко да опле ме ни оно што се не да опле ме ни ти? Ис ка са пље не љу де, 
про су та цре ва, крв? (ћосић 1988: 261).

Ни су са мо кри ти ча ри оспо ра ва ли умет нич ку вред ност књи ге Под оку
па ци јом. Ау тор, и сам све стан сла бе умет нич ке вред но сти де ла, у крат ком 
пред го во ру жан ров ски га од ре ђу је као „по ку шај ау то би о гра фи је“. О Стан-
ко ви ће вој ау то би о гра фи ји као „по ку ша ју“ пи са ће и Ри сто Рат ко вић: „Он је 
по ку шао у њој да да свој жи во то пис, али то ни је учи нио“ (РаТковић 1985: 118). 
Исто врем но, Рат ко вић ће ука за ти да је реч о ипак зна чај ном де лу јер „пр во: 
оно је до ку мент о ствар но сти јед ног по слов ног ро до љу ба и дру го: оно при-
ка зу је књи жев ни ка Бо ру Стан ко ви ћа из ван ње го ве вра њан ске ле по те“ (исТо 
119). Осим до ку мен тар но сти, ни за ау то по е тич ких ис ка за, вр ло до бре ка рак-
те ри за ци је од ре ђе них ти по ва ли ко ва, при мар на је умет нич ка вред ност Стан-
ко ви ће вих ау то би о граф ских спи са у њи хо вом со ци јал ном ка рак те ру. И док 
по ка рак те ри за ци ји ли ко ва Стан ко ви ће ва про за иде у ред са Ну ши ће вим ко-
ме ди ја ма, по са ти ри са До ма но ви ће вим при по вет ка ма, со ци јал ни ка рак тер 
омо гу ћа ва и им пли ци ра да је чи та мо у истом кљу чу у ком чи та мо и Ор ве лов 
ро ман Ни ко и ни шта у Па ри зу и Лон до ну. 

Стан ко ви ће ви ау то би о граф ски спи си пи са ни су из по зи ци је пи сца који 
не по сред но про жи вља ва ма те ри јал ну бе ду5 и де ли мич но у том кон тек сту 
тре ба тра жи ти узро ке ње го вом оси ро ма ше ном сти лу. Или на про сто за кљу-
чи ти да не сре ђе ност, не до вр ше ност тек сто ва уз све дру ге не до стат ке је сте 
фор ма ко ја од ра жа ва су шти ну. Сво јим „по ку ша јем ау то би о гра фи је“ Стан ко-
вић као да је до вр шио пор трет на лич ја ефен ди Ми ти ног ка пу та, при ка зав-
ши нај ра зли чи ти је дру штве не сло је ве, да ју ћи при том сли ку гра да и ње го ву 
ор га ни за ци ју у опо зи ци ја ма. На гла ше ни ан та го ни зми ко ји се фор ми ра ју на 
раз ли чи тим ни во и ма и сход но то ме да ју се ту ма чи ти са раз ли чи тих аспе ка-
та, кључ ни су за раз у ме ва ње со ци јал ног ка рак те ра де ла и нај бо ље ме то до-
ло шко сред ство ко је раз ја шња ва кри ти ку дру штва као но се ћу иде ју књи ге.

5 „Иа ко је био по знат као пи сац, Стан ко вић ни је имао над ме но др жа ње, а за вре ме 
оку па ци је нај ви ше се дру жио са ‘сит ним’, ‘обич ним’ љу ди ма“ (влаТковић 1980: 18).
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2. анТагонизаМЦенТРаиПеРиФеРиЈекРозПРосТоРнуРаслоЈеносТ. За разу-
ме ва ње по е ти ке про сто ра Стан ко ви ће ве пр о зе сли ка гра да је од бит ног 
зна ча ја. И док је у пре те жном де лу ње го вог ства ра ла штва при ка зи ва на им-
пре си о ни стич ки, у сли ци гра да у ау то би о граф ским спи си ма пре о вла ђу је 
екс пре си о ни стич ка ви зи ја. Ме ђу тим, о пра вом екс пре си о ни зму не мо же мо 
го во ри ти у књи зи Под оку па ци јом, већ пре о екс пре си о ни стич ким при меса-
ма при сут ним у фор му ли са њу про стор них опо зи ци ја, од но сно ан та го ни зма 
цен тра и пе ри фе ри је. Дру го и бит но од сту па ње од пре о вла ђу ју ће по е ти ке 
је сте из ме шта ње из вра њан ског ло ка ли те та, што смо већ на по ме ну ли од ре-
ђу ју ћи де ло Под оку па ци јом у це ло куп ном ства ра ла штву Бо ре Стан ко ви ћа. 

У увод ном де лу Успо ме на, у пр вом ли цу, пи сац на гла ше но су бјек тив-
но пи ше о свом по врат ку из ло го ра у Дер вен ти. Нај пре се ус по ста вља опо-
зи ци ја из ме ђу има ги нар ног и ре ал ног. Вра ћа ју ћи се из за ро бље ни штва у 
оку пи ра ни град, пи сац ства ра емо ци о нал но обо је ну пред ста ву о свом ду го 
же ље ном до му. Ме ђу тим, ку ћа се ука зу је са свим су прот ном од за пам ће не 
и за ми шље не. Уме сто оче ки ва них евен ту ал но „на хе ре них и по па лих ло за“ 
са ули це у ку ћу про ди ре не при ја тан ва здух ко ји по ја ча ва екс пре си о ни стич ки 
до жи вљај, са спо ља шњег про сто ра про ши ру ју ћи се на уну тра шњи јер ће се 
осе ти ти и „из на пу клих зи до ва, раз ва ље них ра га сто ва, от па лог мал те ра, 
на ме шта ја, ста рих јор га на, ја сту ка“ (сТанковић 1987: 10). Не при ја тан ва здух 
ко ји из јав ног про ди ре у ин тим но ука зу је на не у мит ност ра та ко ји не из узима 
ни ко га и ни шта, на ро чи то не си ро ти њу ко ја жи ви на пе ри фе ри ји. Це ло куп-
но на се ље је при ка за но де струк тив но и за стра шу ју ће. „Спро ћу мо је ку ће“, 
пи ше Стан ко вић, „кроз про ре ђе не и по ло мље не огра де на по ља ни иза Плат-
на ре го ми ла ка ме ња кре чом по ли ве на, ко ја по ка зу је гро бо ве по ги ну лих 
при ли ком бор бе, а где се још на по не ком ка ме ну, ка ко ми же на и де ца при-
ча ју, ви ди цр ве ни ло кр ви“ (исТо 11). Ку ћа је окру же на гро бо ви ма по ги ну лих 
и ба ра ка ма – про стим над стре ши ца ма у ко ји ма су би ле сме ште не из бе гли це. 
Пи сац по сма тра град ха о тич но али и кроз на гла ше ну ди мен зи ју пра зни не: 
„ваљ да због тих гр о бо ва и тих ба ра ка, ко је су се цр ни ле и зја пи ле пра зне да 
нас при ли ком ка квог оп штег ин тер ни ра ња по но во при ме, још су вљи, још 
пу сти ји чи нио ми се цео овај мој крај“ (исТо 12). При мет на је упо тре ба боја 
ко је по ја ча ва ју екс пре си о ни стич ки до жи вљај и на гла ша ва ју кон траст. Тра-
го ви цр ве не кр ви, цр не ба ра ке и гро бо ви, „кла нич ка пру га ко ја се тро мо 
цр ни ла“ (исТо 12) и кон тра сно „бле шта во раз ли вен Ду нав, чи ја је бе ли на 
би ла сва ки час пре ки да на цр ним си лу е та ма стра жа ра и њи хо вих ба јо не та“ 
(исТо), за тим цр но-жу та за ста ва Гуверманa ко ју ће пи сац не ко ли ко пу та 
по ме ну ти, све те упо тре бе бо ја ука зу ју на ја сно при су ство екс пре си о ни-
стич ких еле мен та у Стан ко ви ће вим Успо ме на ма. 

Сли ка ра зо ре них ку ћа се пре но си из пи шче вог кра ја и у дру ге де ло ве 
гра да где су „кап ци пр о зо ра за пу ше ни“, док се на зи до ви ма пре по зна ју тра-
го ви кур шу ма. По за ра слим дво ри шти ма не ма жи во ти ња, ни ти би ло ка квих 
тра го ва жи во та. Од ра зо ре них ку ћа „са мо штр че зи до ви а међ њи ма па ли 
кућ ни кров, ко ји, од у пи ру ћи се о зе мљу сво јим као ре бра по ве за ним гре да ма 
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и шин дра ма, као да по ку ша ва по но ва да се диг не“ (исТо). Та кву екс пре сио-
ни стич ку сли ку Бе о гра да на ла зи мо и у при по ве ци Рај Ми ло ша Цр њан ског: 

За пу ште не ули це, са из ри ве ном кал др мом, зја пи ле су, и чи ни ле се 
нео бич но ду ге и нео бич но бла тња ве. Ку ће, са по раз би ја ним про зо ри ма, 
из ко јих су ви ри ле кр пе и сла ма, и ко је су за у да ра ле стра шно, оста ле су 
пра зне и бед не, ка ко их је вој ска оста ви ла (ЦРњански 1993: 116). 

И као што Цр њан ски као је ди но осве тљен про стор пред ста вља јав ну 
ку ћу6, Стан ко вић као опо зитан пе ри фе ри ји при ка зу је цен тар гра да. Јер, „док 
су кра је ви ва ро ши пу сти, пра зни, са по тек не ком ку ћом и рад њи цом по но-
ва отво ре ном и ожи ве лом, го ре, цен тар ва ро ши, по ред свег ру ше ња, је исти. 
Исте тр го ви не, исти из ло зи, иста пи ја ца и исти као не ка да љу ди“ (сТанковић 
1987: 19). Стан ко вић фор ми ра из ра зи то не га ти ван став пре ма гра ђан ству 
ко је је под ле гло оку па ци о ним вла сти ма, из бе гло ал бан ску гол го ту и ујед но 
про фи ти ра ло. Тај став, као по ла зи ште, до ми нант но од ре ђу је све ње го ве 
ау то би о граф ске тек сто ве са бра не у књи зи Под оку па ци јом. При ка зу ју ћи 
цен тар гра да као опо зитан пе ри фе ри ји, пи сац на гла ша ва со ци јал ни јаз из-
ме ђу дру штве них сло је ва. И док по ред раз ру ше них ку ћа на пе ри фе ри ји 
ни чу гро бо ви, Кнез-Ми ха и ло ва, Ма ће дон ска ули ца, Те ра зи је, Глав на Чар-
ши ја оста ју не про ме ње ни. Пе ри фе ри ја је од раз рат ног ста ња, рад ње су за-
ме ни ли ро во ви и ве ша ла, али су за то у цен тру „све ве ће тр го ви не по но ва 
отво ре не“ (исТо 21). Или, исто у Успо ме на ма, Стан ко вић у не ко ли ко ре че-
ни ца опи су је Ду ша но ву ули цу: 

Још из да ле ка вам штр че ре до ви пу стих дим ња ка, пар чад за др жа на 
у па да њу плат на од зи до ва и кро во ва, за ка че них и уви је них гво зде них 
тре ге ра. Чи сто као да осе ћа те, ма да та мо, међ тим по ру ше ним кро во-
ви ма и дим ња ци ма жи ви по но ва свет, смрад од га ра, од па ље ви на и 
ру ше ви на (исТо 27).

и за тим у сле де ћој ре че ни ци, фор ми ра ју ћи ан та го ни зам: „Го ре, у са мој варо-
ши, Кнез-Ми ха и ло вој ули ци и Те ра зи ја ма, зна те уна пред шта ће те ви де ти“ 
(исТо). У цен тру се рат не од ви ја зби ља, у ње му је жи вот ма ње-ви ше не про-
ме њен, за раз ли ку од пе ри фе ри је на ко јој су ло ци ра ни ја сни по ка за те љи 
ра та: ба ра ке, гро бо ви и ве ша ла.

Па ра диг ма тич на за ан та го ни зам из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је је сте крат-
ка цр ти ца Две Бо го ја вљен ске про це си је. У њој је опи са на Бо го ја вљен ска 
про це си ја ко ја се кре ће, „ве се ло, раз дра га но пе ње ка Са бор ној цр кви“ и њу 
чи ни гра ђан ство, „го спо да и го спо ђе у ста ја ћим оде ли ма“ ко ји жу ре да стиг ну 
на про це си ју. С дру ге стра не, као опо зит ну гру па ци ју – дру гу про це си ју, 
Стан ко вић при ка зу је се ља ке и се љан ке ко је „у блат ња вим ко шу ља ма“, уви је не 

6 „Са мо је иза ста ни це, на јед ном углу, би ло по це лу ноћ све тло сти. (...) То је би ла 
јав на ку ћа“ (ЦРњански 1993: 117).



152

у „пре га че и по ња ве“ стра жа ри „спро во де у за твор у Гра ду и, од мах ис под 
Гра да, ка Зе му ну“ (исТо 72). Две про це си је се су сре ћу, али су им сме ро ви 
друк чи ји. Јед на се пе ње ка цен тру, дру га си ла зи ка пе ри фе ри ји, у скла ду са 
со ци јал ним ста ту си ма. Стан ко вић ов де фор ми ра три ан та го ни зма, из ме ђу 
цен тра и пе ри фе ри је у про стор ном сми слу, со ци о ло шку у кон тек сту кла сних 
раз ли ка. Тре ћи је ан та го ни зам жи во та и смр ти. Док по вла шће ни сла ве жи-
вот, ин тер ни ра ни иду у по тен ци јал ну смрт. 

У ци клу су Бе о град ске шет ње ко ји са чи ња ва ју Стан ко ви ће ви фељ то-
ни-при че об ја вљи ва ни у Бе о град ским но ви на ма, при ка за ни про стор не ма 
исту со ци јал ну функ ци ју као у Успо ме на ма и Бе ле шка ма. Са мим тим што 
је лист био оку па ци о ни, ло гич но је да ни је мо гло би ти раз у ђе ни јих опи са 
по сле ди ца ра та. Та ко Стан ко вић Ка ле мег дан при ка зу је при год но и кул ту ро-
ло шки, без пре тен зи ја да ука же на ан та го ни зам из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је. 
Ипак, по сред но ука зу је на дру штве ну ра сло је ност. Та ко опи су је књи жа ру 
свог из да ва ча на Глав ној чар ши ји. Рад ња је „пу ни је и рас ко шни је на ме ште на 
не го икад. Про зо ри се не ви де од сил ног из ло га: сли ка, књи га, му зи ка ли ја“ 
(исТо 101). Ме ђу тим, у тој књи жа ри не ма ме ста за Стан ко ви ће ве Бож је љу де, 
„су ви шне књи ге“ на но во фор ми ра ном тр жи шту. На кра ју фељ то на, Стан-
ко вић да је опис про да је истих књи га на пи ја ци, чи ме се по сти же со ци јал ни 
кон траст у од но су на при каз књи жа ре: „И са да ено на пи ја ци Бож ји љу ди 
по ре ђа ни ме ђу кан та ма ма сти, бу ра ди ма ки се ла ку пу са, су вом сла ни ном, 
пр шу том и ко ба си ца ма, а од о зго увен ча ни као не ким ау ре о лом, вен ци ма 
лу ка, па при ке и ме тла ма, сто је“ (исТо 105). 

Текст Но во на се ље, фор мал но фељ тон, об ја вљен у Бе о град ским но ви
на ма 29. IX 1917, али по на чи ну об ли ко ва ња и екс пре си о ни стич ким де та-
љи ма ипак пре суд ни је ми кро-при ча, у це лој књи зи нај бо љи је по ка за тељ 
про стор не ра сло је но сти и пот пу не де ху ма ни за ци је. При ча је крат ка и у њој 
пре о вла да ва опис пе ри фе ри је Бе о гра да. У тај крај, као и у Ду ша но ву ули цу, 
„чо век се не ра до усу ђу је да оде у шет њу“ (исТо 164). Ка ра бур ма је „го ло, 
из бра зда но бр до са оном че твр та стом и бе ло окре че ном ка ра у лом, где су се 
у мир на вре ме на обич но стре ља ли осу ђе ни на смрт“ (исТо 164) (под ву кла 
С. С.). У при чи до ла зи до из ра жа ја Стан ко ви ћев но ви нар ски ан га жман у 
оку па ци о ном ли сту, као и у свим тек сто ви ма об ја вље ним за вре ме са рад ње. 
Ипак, кон цеп циј ски се она укла па са од лом ци ма из Успо ме на и Бе ле жа ка 
ко је смо из дво ји ли. Као и у Плат на ри, кра ју у ко ме је Стан ко вић жи вео и у 
увод ном де лу дао опи се гро бо ва, ба ра ка и раз ру ше них ку ћа на су прот бле-
шта вог Ду на ва ко ји про ти че по ред, та ко је и у Ка ра бур ми раз ру ше но и 
не у глед но. Ан та го ни зам цен тра и пе ри фе ри је огле да се у из бе га ва њу гра-
ђа на да за ла зе у овај крај, али и у то ме што „се од увек на ту стра ну и баш 
око те Ка ра бур ме из це ле ва ро ши из но си и ба ца ђу бре и оста ли ста реж и 
тру леж“ (исТо 164). И у сле де ћој ре че ни ци: „Ка ра бур ма штр чи и не у год но 
ди ра, док це ла оста ла око ли на на док на ђа ва ле по том и при ма мљи во шћу“ 
(исТо). Око ли ну Стан ко вић опи су је иди лич но: ба ште су ле по уре ђе не, њиве 
по жње ве не, по ред њих про ти че Ду нав, у да љи ни се на зи ре ба нат ска рав ни ца... 
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И за тим са на гла ше ним кон тра стом ис ти че бе ду „но вог на се ља“ ко је ни че 
из ђу бри шта, као пот пу но мар ги на ли зо ва на за јед ни ца, не при за на та и од ба-
че на од стра не гра да. У скла ду са про сто ром су и ста нов ни ци ко ји жи ве у 
сво јим од сме ћа и кр па им про ви зо ва ним ку ћи ца ма:

Све су то љу ди ко ји од ста рих ства ри: кр па, от па да ка, по ко је ста ре 
шер пе, кан те, зар ђа ле гво зде не шип ке, пле ха, пар че та вре ће, – од све га 
то га они про би ра ју и што је по но во за упо тре бу и што се мо же по но ва 
про да ти, одва ја ју, сла жу на те сво је ко ли бе (сТанковић 1987: 165).

У дру гом де лу при че, Стан ко вић опи су је „бож је љу де“, ста ро се де о ца 
Ка ра бур ме и ње го ву же ну, ко ји се и по по ступ ци ма и по из гле ду укла па ју 
у сре ди ну у ко јој жи ве. Ста ро се де лац ску пља ста реж и пре про да је је, и док 
он пре би ра по ђу бри шту, ње го ва же на за ко ју из крат ког ди ја ло га са зна је мо 
да се зо ве Ми ле ни ја, у ди му по ку ша ва да ску ва ка фу, али јој то те шко пола-
зи за ру ком јер са Ду на ва ду ва ве тар, ко ји ука зу је на то да је и при ро да не-
при ја тељ ски на стро је на пре ма мар ги на ли зо ва ним гра ђа ни ма. При ча је па-
ра диг ма тич на за ан та го ни зам из ме ђу цен тра и пе ри фе ри је. Ста ро се де лац и 
ње го ва же на жи ве пот пу но де гра ди ра ни, асо ци ја ли зо ва ни и ис кљу че ни из 
дру штве не за јед ни це ко ја их тим ви ше де гра ди ра и уни жа ва та ко што ба ца 
ђу бри ште на њи хов жи вот ни про стор. С дру ге стра не, „бож ји љу ди“ су 
при род но сто пље ни са про сто ром, они екс пло а ти шу „ста реж и тру леж“ из 
ђу бре та и про да ју их ста ри на ри ма. На тај на чин ђу бре се по сред ством тр-
го ва ца по но во вра ћа у цен тар што сиг на ли зи ра на ци клич ност и уз на слов 
ко ји ја сно на гла ша ва бу дућ ност та квог на се ља и ре че ни цу да ту „ни че чита-
ва но ва ва рош и но во не ко ‘на се ље ње’“ (исТо), пи сац код чи та о ца им пли ци-
ра за кљу чак да та ква на се о би на има тен ден ци ју да се про ши ри. Са мим тим, 
слу же ћи се на гла ше ним кон тра сти ма, Стан ко вић из де ка дент не по зи ци је 
бо дле ров ски ука зу је на по јам но вог гра да.

Ана лог но про сто ру и ан та го ни зму цен тра и пе ри фе ри је ус по ста вља ју 
се и по зи ци је ли ко ва ко ји су исто та ко су че ље ни јед ни дру ги ма и при ка за ни 
у сво је вр сним опо зи ци ја ма. Стан ко ви ће ва по ро ди ца бо ра ви на пе ри фе ри ји, 
али пи сац-но ви нар-на ра тор са мо де ли мич но. Ау тор се кре ће од пе ри фе ри је 
ка цен тру и обрат но, што ње го вом тек сту омо гу ћа ва ши ри ну и да је пот пу-
ни ју сли ку. 

3.анТагонизаМЦенТРаиПеРиФеРиЈекРоздРуШТвенуРаслоЈеносТ. Кон сти-
ту и са ни у про сто ру, цен тар и пе ри фе ри ја ука зу ју и на дру штве ну ра сло је ност 
и ства ра ње опо зи ци је из ме ђу ели те као су пер и ор не у од но су на ве ћин ско 
гра ђан ство. Ли ко ви ко ји фи гу ри ра ју, не ки ком плек сни је ка рак те ри зо ва ни, 
не ки пак да ти са мо као ски ца и про то тип ма ло гра ђа ни на, го то во увек су у 
не кој вр сти опо зи ци је. Ау тор пи шу ћи су бјек тив но из мар ги нал не по зи ци је, 
у ве ћи ни тек сто ва на гла ша ва ан та го ни зам со ци јал ног ка рак те ра, што и омо-
гу ћа ва при ступ де лу с овог аспек та.
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Као екви ва лен ти раз ру ше ног гра да, фи гу ри ра ју у Стан ко ви ће вој књи-
зи исто та ко по ср ну ли и из му че ни ли ко ви, ма хом ста нов ни ци пе ри фе ри је. 
По по врат ку из Дер вен те пи сац у раз ру ше ној ку ћи за ти че сво ју „бле ду, су ву“ 
де цу и же ну „још су вљу, сла би ју (...) упо ла сма ње ну и згр че ну“ (исТо 10). 
За тим да ље, кре ћу ћи се гра дом, пи сац сре ће при ја те ље ко ји фи зич ки не 
од сту па ју од чла но ва ње го ве по ро ди це. О побратиму Или ји Стан ко вић пи ше:

Али се још ви ше из не на дих кад га ви дех ка кав из гле да. Не онај 
пу ни, об ли и чи сто мо дро све тли и ве чи то на сме ја на ли ца ‘брат’, ‘кум’, 
‘по бра тим Или ја’, већ смр ша вео а ли ца ту жног, очај ног, и свег об ра слог 
у бра ду, бр ко ве (исТо 13).

Или о Шап ча ни ну, за ко га пи сац кон ста ту је да је „већ кре зуб“ (исТо), 
док Шти ха мо лер „рас кре че них но гу ву че не ке за ве жља је“ (исТо 14). По сма-
тра ју ћи сво је при ја те ље, углав ном мар ги на ли зо ва не „бив ше умет ни ке, глум-
це и чи нов ни ке“ (исТо 106), пи сац за кљу чу је да су на „сви ма оде ла, по ред 
сва ки да шњег до те ри ва ња и пе гла ња, ипак сва до тра ја ла, из ло мље на. Ка пут 
јед не бо је, пр слук од дру гог што фа, а пан та ло не од тре ћег“ (исТо 14). И 
убр зо за тим као опо зи ци о ну бив шим и су ви шним гра ђа ни ма при ка зу је но-
во фор ми ра ну ели ту ко ја бо ра ви у цен тру гра да. То су ми ни стри, про фе со-
ри, по ли ти ча ри, тр гов ци и за на тли је ко ји су при хва ти ли оку па ци о ну власт 
и „са оном истом фа ми ли јар но шћу са да се дру же и оп ште са ау стриј ским 
чи нов ни ци ма (...) исто она ко као не ка да са на шим вла сти ма“ (исТо 21). За 
раз ли ку од Стан ко ви ће ве по ро ди це, при ја те ља, они су при јат ног из гле да 
ко ји су ге ри ше на њи хо во до бро ма те ри јал но ста ње. Са при мет ном гор чи ном 
Стан ко вић ће за пи са ти: „све за дри гло и леп ше об у че но не го ика да“ (исТо 20). 
Из мар ги нал не по зи ци је Стан ко вић их че сто опи су је као ка ри ка ту ре, ју на-
ке ко ји су се пре ко но ћи по кон ди ри ли и по ста ли но ва бе о град ска ели та. О 
пре ла ску из јед ног ста ту са у дру ги пи ше Стан ко вић у при чи Код Жи че. Ка-
фе џи ја Јо ван вр ши из ме не у про сто ру што ди рект но ука зу је и на дру штве ну 
ини ци ја ци ју. Ње го ва ка фа на је у но вим усло ви ма „под мла ђе на, по го спо ђе на“ 
(исТо 109). Ана лог но про сто ру и ка фе џи ја ме ња сво ју спо ља шност: 

А и сам га зда Јо ван дру ги. Ни је ви ше ишао у ча ра па ма и па пу ча ма. 
Обу као ци пе ле. Ни је ви ше био у пр слу ку и у мин та ну, већ у не ком крат ком 
ге ро ку до ви ше ко ле на и осо би то га кро ја и са на гла ви још ве ћом цр ном 
шу ба ром (исТо). 

Сли чан га зда Јо ва ну је и га зда Ар са: 

За ву као ру ке у џе по ве пан та ло на и њи ма по др жа ва свој ши ро ки 
тр бух ко ји му се, по чев од под ваљ ка, спу шта и раз ле ва на пр си ма да му 
ни ка да не мо же би ти за коп чан ни ка пут ни пр слук, а ка мо ли она ши-
ро ка обо ре на краг на од ко шу ље. А из над тих рас коп ча них краг но ва 
ка ко од ка пу та, та ко и ко шу ље и пр слу ка, сто ји ње го во ли це уо кви ре но 
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ре до ви ма по лу ме се ча стих под ва ља ка за јед но са де бе лим вра том (исТо, 
120) (Под ву кла С.С.).

Не га тив ни Стан ко ви ће ви ју на ци ре дов но има ју под ва љак и де бео врат, 
што је сим бол њи хо ве уну тар ње по дво је но сти и по при сут но сти у књи зи 
мо же се из дво ји ти као то пос. У истом кон тек сту, по ре де ћи са дру гим Стан-
ко ви ће вим де ли ма, Влат ко вић пре по зна је и на гла ша ва пи шче ву ве шти ну 
„да да исто вре ме но и фи зич ки и пси хич ки пор трет“, од но сно да „упра во 
фи зич ким ка рак те ри сти ка ма на сли ка пси хич ке од ли ке“ (исТо 36). Исто-
вре ме но, пи сац се че сто слу жи кон тра сти ма, са функ ци јом да на гла си со ци-
јал ни јаз. Као што смо уо чи ли да и у при ка зи ва њу про сто ра иза цен тра увек 
до ла зи опис пе ри фе ри је, та ко и у при ка зи ва њу ста нов ни ка ре дов но по сле 
опи са бо гат ства до ла зи сли ка бе де, од но сно по сле бо га тих као њи хо ви опо-
зи ти ја вља ју се си ро ма шни.

Уо ча ва ју ћи со ци јал ну не прав ду пи сац ће се гор ко и ре зиг ни ра но за пи тати:

Шта, на пр., го ни јед но га на ше га бив ше га ми ни стра, ко ји сво јим 
ве чи тим дон жу ан ским, не го ва ним и ки цо шким ли цем, пр ви је за зем-
би лом на пи ја ци, пр ви об и гра све те зге, све про дав ни це. Ако чу је да 
оп шти на про да је жи ви ну, су ва ме са, си ра, ма да је у ста њу да ку пи на 
дру гом ме сту, он пр ви се угу ра у про дав ни цу и поч не да пр о би ра што 
је нај бо ље и нај леп ше, и до пу шта да му се она ко уго јен врат још ви ше 
мо дри и цр ве ни од про те ста оста ло га све та ко ји че ка на ред? (исТо 173) 
(Под ву кла С.С.). 

Де бео је врат и го спо ди ну Та си, „ју на ку на ших да на“, ко ји је „као и сви 
‘па мет ни и вред ни љу ди’“ (исТо, 195) из бе гао ал бан ску гол го ту и ин тер на-
ци ју у ло го ре и у но фо вор ми ра ним оку па ци о ним усло ви ма отво рио рад њу: 

На сла ња ју ћи свој де бе ли врат, ко ји му је увек оши шан и обри јан 
по нај но ви јој мо ди, на краг ну сво га но во га ка пу та, јед на ко об ли зу је 
сво је вла жне, ру ме не, ви ше жен ске усне, по кри ве не тан ким цр ним брчи-
ћи ма. Иде као не ка да пра во, срећ но и за до вољ но“ (исТо, 182) (Под ву кла 
С. С.). 

За раз ли ку од не по сред них уче сни ка у ра ту, ме ђу ко ји ма је и пи сац, и 
ко ји но се „тра го ве пре тр пе лих рат них не сре ћа“ (исТо 181), на че лу го спо ди-
на Та се не ма ни јед не бо ре. Ин те ре сант но је уо чи ти да осим де бе лог вра та 
ко ји сим бо ли зу је уну тра шњу по дво је ност, Стан ко ви ће ви не га тив ни му шки 
ли ко ви че сто има ју и не ке ти пич но жен ске цр те: Та си не су усне „ви ше жен-
ске“, Си ма Са вић је ка ри ка ту ра, об ли ко ван као ју нак, али са „жен ским прси-
ма“. Опи су ју ћи ње го во „ју на штво“ Стан ко вић га исто вре ме но и па ро ди ра: 
„И по бе до но сно, да за пла ши и уве ри оно га ка ко је уза луд са њим бо ри ти 
се, раз др љи сво ја гој на, жен ска пр са и по че за су ки ва ти ру ка ве и рас ко ра чу-
ју ћи но га ма“ (исТо 202). 
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Стан ко ви ће ва кри ти ка ни је усме ре на са мо на по ли ти ча ре и тр гов це, 
ла жне па три о те, већ и на ла жне ин те лек ту ал це. Мла ди на уч ник „сво јим 
об лим ли цем, здра вим и раз ви је ним ви ли ца ма са до брим уго је ним под ваљ
ком“ (исТо 207) (Под ву кла С. С.) не од сту па сво јим из гле дом од дру гих Стан-
ко ви ће вих „за бу ша на та“. Као сво је вр сна ка ри ка ту ра об ли ко ван је и лик 
по ли ти ча ра: 

На гла ви је увек имао ме ки цр ни ше шир са ве ли ким обо дом на 
сво јем до ста уском че лу. До ња ви ли ца му је би ла увек сти сну та, те је 
из гле дао као да ве чи то шкри пи зу би ма, стал но пре те ћи и гр ме ћи про тив 
сво јих по ли тичких про тив ни ка (...) Ишао је ис ту ре них пр си ју, сло бод но, 
др ско и иза зи вач ки. Ко рак и ход био му је си тан, брз, али у по кре ти ма 
ње го вих ку ко ва би ло је не што ме ко, жен ско (Исто, 211) (Под ву кла С. С.). 

Жен ско свој ство из ра же но је и у пор тре ти са њу ли ка офи ци ра ко ји се 
по ре ди са лут ком: „Ма ли, цр ни бр чи ћи мно го под бри ја ни па тек му се са мо 
око но са цр не, и ње го ва та ко ђе цр на, не го ва на као на ко ло мо ва на ко са ис под 
окру глог, слам ног ше ши ри ћа то ли ко му ле по сто је да про сто ли чи на лут ку“ 
(исТо 217).

Гар де ро ба Стан ко ви ће вих не га тив них ју на ка је го то во увек у скла ду 
са со ци јал ним ста ту сом, ре дов но та ква да ис ти че пре и мућ ство и бо гат ство 
оно га ко је но си: 

Иде увек у оде лу ко је вре ди ви ше од хи ља ду кру на, са злат ним 
пр сте њем на ру ци и злат ним лан ци ма на тр бу ху. Са да не иде она ко сит но, 
бр зо, већ ма ло си гур ни јим ко ра ком, гле да ју ћи по бе до но сно за до вољ ним 
очи ма и угод но на сла ња ју ћи свој уго јен цр вен врат о ис пе гла ну краг ну 
(исТо 213) (Под ву кла С.С.).

Осим што на гла ша ва и кри ти ку је ини ци ја ци ју по ли ти ча ра ко ја по при ма 
обри се сме шно г7, ре че ни ца ука зу је и на со ци јал ни кон траст, на ро чи то ако 
се упо ре ди са опи сом оде ће умет ни ка и чи нов ни ка ко ју Стан ко вић да је у 
Успо ме на ма: „На сви ма оде ла, по ред сва ки да шњег до те ри ва ња и пе гла ња, 
ипак сва до тра ја ла, из ло мље на. Ка пут јед не бо је, пр слук од дру гог што фа, 
а пан та ло не од тре ћег“ (исТо 14) или још на гла ше ни је у ви зу ел ном из гле ду 
ста нов ни ка пе ри фе ри је – „но вог на се ља“, чи ји ста ро се де лац „упр љан од ста-
ле жа и ђу бре та“ (исТо 166) ску пља ђу бре ко је са цен тра сти же на пе ри фе рију.

И док су се по ли ти ча ри, тр гов ци и ка фе џи је по кон ди ри ли8 и по ста ли 
но ва ели та, „бив ши чи нов ни ци“ (исТо 114), су ви шни љу ди ко ји ма при па да 
и пи сац до жи ве ли су обр нут про цес, про цес мар ги на ли за ци је: 

7 И са ми на дим ци Стан ко ви ће вих ли ко ва има ју ка ри ка ту рал не при ме се: Ђу ра с Ума, 
Ју нак из Ли ке...

8 „И за то са да ови, ‘на ши’, да ви ди те ка ко се они по го спо ди ше и по го ро ди ше!“ (сТан-
ковић 1987: 141).
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Је ди но ми: бив ши умет ни ци, глум ци и чи нов ни ци, не мо гу ћи да за-
др жа ва мо оне на ше не ка да шње стал не сто ло ве због сла бог ‘це ха’ ко ји 
тро ши мо, гу ра мо се око фу ру не а нај ви ше сто је ћи ис пи ја мо скла ња ју ћи 
се услу жно ка фе џи ји да му ни смо на смет њи и до са ди (исТо 106) (Под-
ву кла С. С.).

Ан та го ни зам из ме ђу оних ко ји вла да ју и оних ко ји су им пот чи ње ни, 
иш чи та ва се и у пре ра спо де ли по мо ћи ко ја у оку пи ра ни Бе о град сти же из 
Же не ве, те у про да ји на мир ни ца у рад ња ма и на пи ја ца ма. По вла шће на ели-
та ко ја је из бе гла рат су пер и ор на је у од но су на ве ћин ско гра ђан ство и као 
та ква из ра зи то грам зи ва и не ху ма на. За бу шан ти не са мо да „по мо ћу сво јих 
тет ки, уј ни, стри на и оста лих ми ни стар ских ро ђа ка“ (исТо 187) бе же из 
зе мље, уз по моћ ла жних ле кар ских уве ре ња из бе га ва ју рат, не го и у пре ра спо-
де ли по мо ћи за у зи ма ју пр ве ре до ве „као пси под ви ја ју ћи реп шу ња ју се (...) 
бо га та ши“ (исТо 31), би ра ју ћи за се бе нај бо ље „док су ста ре рад ни це, ко је 
су по два-три да на чи сти ле ули це, је два ску пи ле ма ло но ва ца да до ђу до 
ме са, мо ра ле би ти оте ри ва не“ (исТо). Јед на ко се борe и за по моћ из Же не ве:

Сит но, обич но чи нов ни штво ни ка кве по мо ћи, док ви ђе ни ји, ви ши 
чи нов ни ци, бив ши ми ни стри, на чел ни ци, ко ји ма је и ина че би ло до бро 
јер су од оних имућ них мо гли би ти оби ла то по ма га ни, јед на ко су до би-
ва ли и сва ки час пи сма и оглас ка ко ће убу ду ће ре дов но до би ва ти (Стан-
ко вић 1987: 49). 

Стан ко вић не из у зи ма ни онај слој дру штва ко ји је ин те лек ту ал но про-
фи ти рао, да ју ћи ти ме па ра диг му дру штве но-ин те лек ту ал ног успо на, де ли-
мич но ак ту ел ну и у са вре ме ном дру штву: 

Је ди на је би ла са мо на ша срећ на зе мља у Евро пи у ко јој је свр ше ни 
ђак Ве ли ке Шко ле не сре ћан чо век ако, по сле две три го ди не, не по ста не 
ми ни стар или на род ни по сла ник; ако мла ди су плент а са не ко ли ко ра-
до ва ли те рар них и на у че нич ких не бу де иза бран за Ака де ми ју На у ка; 
ако мла ди док тор еко но ми је и фи нан си ја ко ји је свр шио за го ди ну и две 
да на не ки док то рат на стра ни, не по ста не код нас од мах ди рек тор ка квог 
ве ли ког нов ча ног за во да или ин спек тор ми ни стар ста ва (исТо 189).

4. кРиТикадРуШТва. При ка зи ва ње нај ра зли чи ти јих ти по ва не га тив них 
ли ко ва, од ин те лек ту а ла ца, тр го ва ца, до по ли ти ча ра, ма хом рат них про фи-
те ра, не мо рал них и ла жних па три о та и њи ма су че ље них бив ших умет ни ка, 
чи нов ни ка, су ви шних љу ди на мар ги ни дру штва, Стан ко вић је дао јед ну 
из у зет но ком плек сну, до ку мен тар но и со ци о ло шки вред ну сли ку бео град-
ског дру штва за вре ме оку па ци је. Фор ми ра ју ћи ан та го ни зме со ци јал ног и 
етич ког ка рак те ра Стан ко вић је и у свом „по ку ша ју ау то би о гра фи је“ ис по-
љио „дар за па жа ња и со ци о ло шког са гле да ва ња из ве сних по ја ва“ и исто-
вре ме но дао „пре сек дру штве но-исто риј ских зби ва ња за вре ме оку па ци је“ 
(влаТковић 1980: 31–32). Тај Стан ко ви ћев пре сек но си те рет те шке гор чи не 
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и раз о ча ра но сти, ко ји у знат ној ме ри ути че на стил и из ра жај ност ње го вог 
је зи ка. За па жа ње је го то во увек лич но ин то ни ра но, ка ко у Успо ме на ма и 
Бе ле шка ма, та ко и у но вин ским фељ то ни ма и ми кро при ча ма где пи сац са-
мо при вид но ус по ста вља дис тан цу објек тив ног при по ве да ча. Јер, чак и кад 
је при вид но од су тан, Стан ко ви ћева су бјек тив ност и лич на пер спек ти ва 
до ми ни ра ју у тек сту, што иде у при лог од ре ђе њу књи ге као ау то би о граф ске. 
Сто га упра во ау то би о граф ски ка рак тер омо гу ћа ва да се сви тек сто ви ту ма-
че као ши ра на ра тив на це ли на, уз низ дру гих еле ме на та ко је смо ис ти ца ли. 
Бит но свој ство је да се кроз го то во све жан ров ски раз ли чи те тек сто ве мани-
фе сту је ја сна кри ти ка дру штва Бо ре Стан ко ви ћа ко ја је обе ле же на сна жним 
со ци јал ним бун том ин те лек ту ал ца. Те осо бе но сти Стан ко ви ће вој ау то био-
гра фи ји да ју ан га жо ван тон у че му је, по ред до ку мен тар но сти, нај ве ћа вред-
ност књи ге Под оку па ци јом. Сто га, по сма тра но са аспек та по е ти ке Бо ре 
Стан ко ви ћа, иа ко стил ски си ро ма шни ја, ма хом иде о ло шки и ван ли те рар но 
иг но ри са на од стра не пр вих ко ји су кри ти ци при сту пи ли, књи га Под оку
па ци јом у пот пу но сти за вре ђу је да бу де чи та на и ту ма че на ви ше не го што 
је то до са да за бе ле же но. 
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О НЕ ПО ЗНА ТИМ ДНЕВ НИЧ КИМ БЕ ЛЕ ШКА МА  
МИ ЛА НА КА ША НИ НА 

У ра ду се по пр ви пут скре ће па жња на днев нич ке бе ле шке 
Ми ла на Ка ша ни на на ста ле то ком пу то ва ња у Ка на ду, Аме ри ку и 
Фран цу ску. Ка ша ни нов днев ник, са чу ван у ру ко пи су, об у хва та 
пе ри од од 3. ја ну а ра до 17. фе бру а ра 1963. го ди не и мо же се чи та ти 
и као пу то пис у еле мен тар ном об ли ку. Нео бја вље не днев нич ке 
бе ле шке от кри ва ју спе ци фи чан угао ви ђе ња кул ту ре и тра ди ци је 
дру гих на ро да из пе ра углед ног књи жев ни ка и исто ри ча ра умет-
но сти. У ра ду се ука зу је на ве зе из ме ђу Ка ша ни но вих днев нич ких 
за пи са и књи ге Слу чај на от кри ћа.

Кључ не ре чи: Ми лан Ка ша нин, днев ник, пу то ва ње, пу то пис, 
Слу чај на от кри ћа.

На јед ном ме сту Ми лан Ка ша нин ка же да „ни ка ква лек ти ра не мо же 
за ме ни ти пут нич ка ис ку ства, и ни шта нас то ли ко не ра ду је као оно што 
ви ди мо“ (2004: 270). На све до чан ства о пу то ва њи ма Ми ла на Ка ша ни на, 
тра го ве о број ним су сре ти ма и по знан стви ма и но вот кри ве ним пре де ли ма, 
на и ла зи мо ка ко у об ја вље ним де ли ма та ко и у нео бја вље ним бе ле шка ма 
по хра ње ним у пи шче вој ру ко пи сној оста ви ни.1 Кре нув ши у жи вот из пу ке 
си ро ти ње, са „пе ри фе ри је Срп ства“, за хва љу ју ћи зна њу, ра ду и енер ги ји, 
Ми лан Ка ша нин је из ме ђу два ра та по стао јед на од цен трал них фи гу ра 
умет нич ког и књи жев ног жи во та. Во ђен про фе си о нал ним оба ве за ма и иза-
зо ви ма, као исто ри чар умет но сти и, у ме ђу рат ном пе ри о ду, као ди рек тор 
два му зе ја (Му зеј са вре ме не умет но сти, Му зеј кне за Па вла) био је че сто на 
пу ту. По окон ча њу сту ди ја исто ри је умет но сти и упо ред не књи жев но сти у 
Па ри зу и по врат ку у Бе о град, пра тио је, 1924. го ди не, зна ме ни тог ви зан то-

1 Ми сли мо на оста ви ну Ми ла на Ка ша ни на ко ја се чу ва у Ру ко пи сном оде ље њу Ма-
ти це срп ске у Лич ном фон ду „Ми лан Ка ша нин (1895–1981)“, а ко ја је 2018. го ди не сти гла 
у Ма ти цу као дар Ма ри не Бо јић ро ђе не Ка ша нин.
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ло га Га бри је ла Ми јеа при ли ком оби ла за ка срп ских ма на сти ра. Са овог пута 
ко ји је тра јао око два ме се ца Ка ша нин је об ја вљи вао до пи се у днев ном ли-
сту Вре ме.2 Ово пут нич ко ис ку ство би ло је и за ње га сво је вр сно от кро ве ње: 
„Та да сам от крио Ср би ју, срп ски пеј заж, зе мљу, на род. То је би ло пра во 
от кри ће“ (каШанин 2004: 245). Као ко а у тор зна ме ни те књи ге Срп ска умет
ност у Вој во ди ни (1927) ко ју је на пи сао за јед но са Вељ ком Пе тро ви ћем, 
пу то вао је и про у ча вао фру шко гор ске ма на сти ре. Ис хо ди шта Ка ша ни но вих 
пу то ва ња ни су би ла оли че на са мо у оном де лу опу са по све ће ног исто ри ји 
умет но сти. Чу ва ју их и не ки од нај леп ше ис пи са них ре до ва у ње го вом књи-
жев ном ства ра њу. Сам Ка ша нин све до чи да је при ча Бра ћа пра во слав на 
на ста ла ка да је пу то вао по Ср би ји са Га бри је лом Ми је ом. 

Ка да је из ме ђу два ра та по стао ди рек тор Му зе ја са вре ме не умет но сти 
а по том и Му зе ја кне за Па вла, пут га је во дио на раз ли чи те стра не све та не 
са мо у ци љу на бав ке сли ка за му зеј, не го и у стал ном ра ду на кул тур ној 
афир ма ци ји сво је зе мље и ње не умет но сти. 

Од број них пут нич ких ис ку ста ва Ми ла на Ка ша ни на, уз бу дљи вих и 
бо га тих, од свих зе ма ља ко је је по се тио – не ки ма од њих се и не ко ли ко пута 
вра ћао – нај јсна жни је су му се уре за ле у пам ће ње Фран цу ска и Хо лан ди ја. 
Још као мла дић за бе ле жио је ути ске на ста ле на кон пр вог су сре та са Па ри-
зом и Фран цу ском за но во сад ско Је дин ство, си гур но ни не слу те ћи ко ли ко 
ће се пу та у жи во ту овој зе мљи вра ћа ти.3 При ли ком пр вог упо зна ва ња умет-
но сти и кул ту ре ове зе мље сле дио је са вет јед ног од сво јих про фе со ра у 
Па ри зу: 

„Пр во, не мој те ни шта чи та ти. Дру го, не мој те ићи ни на ка кве кон-
фе рен ци је. Не го иди те у Лу вр и гле дај те, гле дај те, и гле дај те. Тек ка да се 
уве ри те да сте не ко де ло или умет ни ка од и стин ски за во ле ли, он да чи-
тај те и слу шај те шта дру ги ми сле о том де лу или умет ни ку. Не ве руј те 
сле по ни ком, ни се би, ни дру ги ма, не го се стал но кон тро ли ши те, док 
не до ђе те до јед ног сво га, искре ног, ду бо ког уве ре ња. Не мој те би ти сноб, 
ни ти па па гај. Бо ље је не во ле ти, не го во ле ти ла жно“ (каШанин 1961: 36). 

Са ве ту ко ји су му про фе со ри као још сту ден ту уса ди ли, остао је ве ран 
до кра ја жи во та. „Во лим гле да ти и умем би ти сре ћан од гле да ња. Про ла зе ћи 
гра дом ја не идем са мо кроз ули це, не го и из ме ђу ку ћа, и не но сим у се би 
са мо ми сли, не го и сли ку све та“, на пи сао је у Слу чај ним от кри ћи ма, сво јој 
нај ин тим ни јој књи зи (1977: 55). Био је но си лац ор де на Ле ги је ча сти, остав-
ши ду бо ко одан Фран цу ској кул ту ри и умет но сти. Ње гов пр ви до жи вљај 
Фран цу ске, ка да је реч о умет но сти и књи жев но сти, ни је ме ђу тим био сли чан 
до жи вља ју ве ћи не на ших мо дер ни ста, што је и сам че сто ис ти цао (каШанин 

2 Ви де ти би бли о гра фи ју ра до ва Ми ла на Ка ша ни на у књи зи Иван ке Удо вич ки Књи
жев ни кри ти чар Ми лан Ка ша нин (удовички 1982: 259–296).

3 На до пи се Ми ла на Ка ша ни на об ја вље не у но во сад ском Је дин ству скре ну ла је па жњу 
Ми ли ца Ћу ко вић (ћуковић 2018: 47–68). 
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1977: 44). У све му што је у жи во ту ка сни је ра дио, по на чи ну ка ко је ми слио 
и ре зо но вао, Па риз му је оста јао као трај на ме ра на чи на жи во та и до бр ог 
уку са.

Са дру ге стра не, по ред Фран цу ске, Хо лан ди ја се из два ја као ва жна 
те ма у опу су Ми ла на Ка ша ни на. Хо лан ди ју је три пу та по се тио (1931, 1933, 
1968) и по све тио јој не ко ли ко пу то пи сних фраг ме на та.4 За Хо лан ди јом се 
мо же, осим у овим фраг мен ти ма, тра га ти и у Ка ша ни но вом по след њем ро-
ма ну При ви ђе ња. Су де ћи на осно ву јед не за бе ле шке на ђе не у пи шче вој 
ру ко пи сној оста ви ни, са зна је мо да је пи сац имао за вр шен ду жи пу то пис о 
Хо лан ди ји – Опро штај с Хо лан ди јом. Ме ђу тим, ру ко пис тог пу то пи са из-
го рео је 17. ок то бра 1944. го ди не ка да су то ком улич них бор би за осло бо-
ђе ње Бе о гра да, не мач ки вој ни ци упа ли у стан Ми ла на Ка ша ни на, по ли ли 
га бен зи ном и за па ли ли. 

Остав ши без свих ма те ри јал них до ба ра – ва тра је од не ла го то во све 
што је имао – Ка ша нин је са ста вио „по пис“ ин вен та ра не ка да шњег жи во та 
у на ме ри да ре кон стру и ше шта је све стра да ло у ва тре ној сти хи ји. У истом 
до ку мен ту по ми ње, по ред пу то пи са из Хо лан ди је и дру гих за вр ше них књи-
га, бе ле шке ко је су из го ре ле: „[...] из го ре ле су ми и све мо је на уч не за бе ле шке 
с пу то ва ња по Ју го сла ви ји и ино стран ству, на чи ње не по му зе ји ма, ма на сти-
ри ма и из ло жба ма, це ла мо ја кар то те ка умет нич ких спо ме ни ка“ (каШанин 
2020а: 501). 

Из дво је на за бе ле шка све до чан ство је и о Ми ла ну Ка ша ни ну као пут-
ни ку. Он пу ту је не са мо по сво јој не го и по ту ђим зе мља ма но шен јед на ком 
си ли ном ис тра жи вач ке стра сти, не у мор но бе ле же ћи ути ске ко ји су му, не-
рет ко, слу жи ли као пред ло жак и под сет ник за ка сни је сту ди је и тек сто ве. 
Пу то ва ње за Ми ла на Ка ша ни на је сте ак тив но по сма тра ње и бе ле же ње. Иако 
су по ме ну том по жа ру, чу дом, одо ле ла не ка пи сма, ни је дан ме ђу рат ни за пис 
ко ји се од но си на про у ча ва ње на ших ма на сти ра и фре са ка, ути ске на ста ле 
то ком по се та број ним му зе ји ма, ни је остао. Све је од нео пла мен. 

У из ме ње ним по сле рат ним по ли тич ким окол но сти ма у ко ји ма је као 
са рад ник кне за Па вла био не по же љан и скрај нут, Ка ша нин се, по сле ду гих 
и муч них го ди на на мет ну тог ћу та ња и жи во та на ру бу ег зи стен ци је, вра тио 
у јав ни и књи жев ни жи вот.5 Ка да је, 1953. го ди не, сту пио на ме сто ди рек то ра 
Га ле ри је фре са ка по но во је за по че ла се ри ја ње го вих пу то ва ња. Иа ко је до ста 
го ди на про шло, Ка ша нин пу ту је са јед на ким ен ту зи ја змом и ин те ре со ва њем 
као ка да је био сту дент у Па ри зу. Са мо ово га пу та пред очи ма има свет који 
се, од вре ме на ње го ве мла до сти, до ста из ме нио. И да ље не у мор но по се ћу је 

4 Реч је о пу то пи сним фраг мен ти ма штам па ним у По ли ти ци 1932. и Срп ском књи
жев ном гла сни ку 1933. го ди не. Ка ша нин је ка сни је де ло ве овог пу то пи са пре штам пао у 
књи зи Про на ђе не ства ри.

5 Ка ша ни ну се нај ви ше за ме ра ло на са рад њи са кне зом Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем, јер 
је био ди рек тор Му зе ја кне же вог име на (1935–1944) и на то ме што је об ја вио две књи ге за 
вре ме Дру гог свет ског ра та. 
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му зе је, узи ма бе ле шке, сто ји за ди вљен пред умет нич ким де ли ма, не гу бе ћи 
кри тич ност и оштри ну у су до ви ма. Оби чај да на пу то ва њи ма бе ле жи сра-
стао је са ње го вом ра до зна лом при ро дом и ис тра жи вач ки ду хом. И фо то-
гра фи је из по ро дич ног ал бу ма Ми ла на Ка ша ни на све до че да му ни у зре лим 
го ди на ма ни је би ло те шко да ја шу ћи на ко њу или на ма гар цу не у мор но 
оби ла зи срп ске ма на сти ре и бе ле жи по дат ке. Са чу ва на је јед на фо то гра фи ја 
Ми ла на Ка ша ни на ка ко се ди у пор ти ма на сти ра, наг нут над сво јом бе ле-
жни цом и за пи су је. Не ке од ових бе ле жа ка са пу то ва ња Ми ла на Ка ша ни на, 
на ста ле по сле Дру гог свет ског ра та, сре ћом, су са чу ва не и за хва љу ју ћи 
њи ма мо же мо да про ник не мо у при ро ду пи шче вих ин те ре со ва ња. 

Ме ђу са чу ва ним и још увек нео бја вље ним бе ле шка ма са пу то ва ња 
Ми ла на Ка ша ни на, по вла шће но ме сто за у зи ма ње гов днев ник из 1963. годи-
не. Док су дру ги за пи си, углав ном, оста ли у бе ле жни ца ма ма њег фор ма та, 
днев ник је уред но и чит ко пре пи сан. Не по ве за не хар ти је ко је чу ва ју ути ске 
са пу то ва ња из 1963. го ди не, Ка ша нин је па жљи во сло жио и об је ди нио у 
кар тон ском по ве зу на чи јим ко ри ца ма је на пи сао: Аме рич ки днев ник.

Оста ло је до да нас не по зна то шта са др же Ка ша ни но ви за пи си из овог 
днев ни ка. Име Ми ла на Ка ша ни на, ка да је о днев нич ким бе ле шка ма реч, 
не и зо став но се у исто ри ји срп ске књи жев но сти до во ди ло у ве зу са Ла зом 
Ко сти ћем и ње го вим Днев ни ком. По зна то је да је Ка ша нин пр ви ко ји је пре-
вео са фран цу ског Ко сти ћев Днев ник, об ја вио га и ту ма чио. Ме ђу тим, по да так 
да је и сам пи сао днев ник остао је го то во не по знат. У це ло куп ној ли те ра-
ту ри о Ми ла ну Ка ша ни ну о овом днев ни ку по сто ји са мо је дан, уз гред ни, 
по мен. Гор да на Ста ни шић у тек сту Је дан би о граф ски по глед на де ло Ми ла на 
Ка ша ни на, на го ве шта ва по сто ја ње овог днев ни ка: „Ше зде се тих го ди на ин-
тен зив но пу ту је – око два ме се ца 1963. про во ди у Ка на ди и Аме ри ци као 
пре да вач о сред њо ве ков ним фре ска ма и пи ше оби ман (нео бја вљен) днев ник 
са тог пу то ва ња, а ју на 64. оби ла зи му зе је Фран цу ске и Ау стри је и др жи 
пре да ва ња, та ко ђе о сред њо ве ков ној умет но сти, да би по том из ве сно вре ме 
про фе си о нал но бо ра вио у Хи лан да ру“ (сТаниШић 1997: 10).6 Ка ша ни нов 
днев ник на ла зио се де це ни ја ма у вла сни штву по ро ди це, не до сту пан и не-
по знат про у ча ва о ци ма пи шче вог жи во та и ра да. Да нас, ка да се овај днев ник 
чу ва у Ма ти ци срп ској мо же мо да ка же мо да су овла шни по да ци ко је Гор-
да на Ста ни шић о ње му до но си не до вољ но пре ци зни. Тач но је да је пу то ва ње 
тра ја ло не пу на два ме се ца и да је би ло 1963. го ди не, ме ђу тим Ка ша нин ни је 
том при ли ком по се тио са мо Ка на ду и Аме ри ку не го и Фран цу ску. Та ко ђе, 
по ре де ћи ове Ка ша ни но ве бе ле шке са дру гим днев нич ким за пи си ма срп-
ских књи жев ни ка, не би смо мо гли да их оце ни мо као „обим не“.

6 По ми њу ћи днев ник Ми ла на Ка ша ни на ау тор ка тек ста по зи ва се на Ма ри ну Бо јић, 
ћер ку Ми ла на Ка ша ни на, ко ја јој је „ста ви ла на увид бо га ту до ку мен та ци ју сво га оца“, што 
је ово га пу та пре ци зна фор му ла ци ја: јер Гор да на Ста ни шић има ла је са мо увид у Ка ша ни-
нов днев ник, али га ни је чи та ла. 
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У сва ком слу ча ју, реч је о јед ној вр сти спе ци фич них днев нич ких бе-
ле же ња – днев ни ку са пу то ва ња – нај пот пу ни јем и нај лич ни јем све до чан ству 
о Ми ла ну Ка ша ни ну као пут ни ку. Днев ник је во ђен не пу на два ме се ца: од 
3. ја ну а ра до 17. фе бру а ра 1963. го ди не. Пи сан је ру ком, из да на у дан. Ка ша-
ни нов на зив за ове за пи се – Аме рич ки днев ник – за пра во је не пре ци зно од-
ре ђе ње, јер бе ле же ње не пра ти са мо ње гов бо ра вак у Аме ри ци. Уз днев ник 
су, у истом кар тон ском по ве зу, као при ло зи и све до чан ства о пу ту, по хра њена 
и че ти ри пи сма Ми ла на Ка ша ни на упу ће на по ро ди ци (из Кве бе ка, Мон тре-
а ла и два из Њу јор ка), као и на из дво је ним бе ле шка ма ути сци о му зе ји ма и 
га ле ри ја ма ко је је то ком пу та по се тио (Фи лип со ва зби р ке у Ва шинг то ну, 
Фри ко ва зби р ке у Њу јор ку, Ме тро по ли тен, Гу ген хај мов му зеј, На ци о нал на 
га ле ри ја у Ва шинг то ну). Уз днев ник је, та ко ђе, са чу ва но и не ко ли ко ка та лога, 
али и дру ги ра зно ли ки ма те ри јал ве зан ка ко за му зе је та ко и за ме ста ко ја 
је на овом пу то ва њу по се тио. Стра ни це днев ни ка нуме ри са не су ње го вом 
ру ком. Днев ник Ми ла на Ка ша ни на мо же се по сма тра ти и као вр ста пу то-
пи са у еле мен тар ном об ли ку.

У крат ком вре мен ском ин тер ва лу од не пу на два ме се ца Ка ша нин је, 
ре кли смо, по се тио три зе мље: Ка на ду, Аме ри ку и Фран цу ску. Ово пу то ва-
ње по ме нуо је и у раз го во ри ма во ђе ним са Мар ком Не ди ћем и Иван ком 
Удо вич ки: 

„Био сам у Ка на ди 1963, др жао сам пре да ва ња у Мон тре а лу, Ота ви, 
Кве бе ку. У по врат ку, 1963. че тр де сет го ди на по сле ди пло ми ра ња на Сор-
бо ни, ја сам та мо одр жао пре да ва ње на по зив фран цу ских кри ти ча ра 
умет но сти и мо јих при ја те ља. За тим сам др жао пре да ва ња у Нан си ју, 
Бе чу, а ра ни је још у Њу јор ку, Ва шинг то ну. У Њу јор ку сам, по сле пре го-
во ра у Ва шинг то ну, кад ме је при мио и др жав ни се кре тар за ино стра не 
по сло ве и се кре тар оде ље ња за Евро пу и Ју го сла ви ју, ус пео да се до го-
во рим да се у Аме ри ци, ко ја је стал но ра ни је од би ја ла сли чан аран жман, 
ор га ни зу је из ло жба ста рих срп ских фре са ка. Та из ло жба доц ни је је пре-
шла у Лон дон, Един бург, Ам стер дам, Бри сел, Шток холм, Хел син ки, 
Мин хен, у Ју жну Аме ри ку“ (каШанин 2004: 244). 

Да кле, раз лог Ка ша ни но вог пу та је ја сан. Он пу ту је у име Га ле ри је 
фре са ка чи ји је био осни вач и пр ви ди рек тор. За не пу на два ме се ца, ко ли ко 
пу то ва ње тра ја ло, по се тио је Мон тре ал, Кве бек, Ота ву, Њу јорк, Ва шинг тон 
и Па риз. У вре ме на стан ка ово га днев ни ка, он је у Га ле ри ји фре са ка са вет-
ник Ле пе Пе ро вић. На пу то ва њу је одр жао шест пре да ва ња о срп ским сред-
њо ве ков ним фре ска ма, по се тио из ло жбу на ших фре са ка у Мон тре а лу и 
во дио пре го во ре у ве зи са да љим из ло жба ма ко пи ја срп ских фре са ка у Аме-
ри ци. То ком бо рав ка у Ка на ди, зна мо из ње го вог днев ни ка, одр жао је че ти-
ри пре да ва ња о срп ским сред њо ве ков ним фре ска ма: у Кве бе ку (8. ја ну а ра), 
Мон тре а лу (14. ја ну а ра) и два у Ота ви (16. и 17. ја ну а ра). У Аме ри ци ни је 
одр жао ни јед но пре да ва ње – „од мо га пре да ва ња не ће ов де би ти ни шта“ 
за бе ле жио је 31. ја ну а ра у Њу јор ку. Ипак, ус пео је да уго во ри из ло жбу ко пија 
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фре са ка за на ред ну, 1964. го ди ну. У Фран цу ској је пре да вао о срп ским фре-
ска ма у Па ри зу (12. фе бру ар) и Нан си ју (13. фе бру ар). 

Из днев ни ка са зна је мо да су пре да ва ња би ла про пра ће на при ка зи ва њем 
ди ја по зи ти ва и да су на и ла зи ла на леп од јек код слу ша ла ца. У вре ме ну по сле 
Дру гог свет ског ра та, од вик ну том од по хва ла и при зна ња, ви ше не при зна-
том и ома ло ва жа ва ном не го ува жа ва ном, го де му по хва ле ко је о се би слу ша 
од стра них струч ња ка. Пр во у ни зу пре да ва ња, у Кве бе ку, би ло је до бро 
по се ће но, пу бли ку су чи ни ли љу ди раз ли чи тих про фе си ја и ин те ре со ва ња. 
Про фе сор Ле бел ко ји му је био сво је вр сни до ма ћин у овом гра ду, пред ста-
вља ју ћи га пу бли ци из го во рио је пра ву апо те о зу о Ка ша ни ну и ње го вом 
ра ду – „као ни кад ни ко у мо јој зе мљи“ (РоМс,лФМк III/38; Кве бек, 8. I 1963). 
На кон пре да ва ња у Па ри зу, одр жа ног на Сор бо ни, Ка ша нин за пи су је: „Пред-
ста вио ме про фе сор Сор бо не Га ил ард. Чуд но је слу ша ти ком пли мен те о 
са мом се би, па још на Сор бо ни у Па ри зу; не мо гу за ми сли ти да ми се то 
до го ди у Бе о гра ду“ (РоМс,лФМк III/38; Па риз, 12. II 1963). Све до чан ства 
о по хва ла ма за бе ле же на у днев ни ку по твр да су Ка ша ни но ве ствар не из оп-
ште но сти у на шим умет нич ким кру го ви ма по сле Дру гог свет ског ра та. 

Гра до ви, љу ди и му зе ји бр зо се сме њу ју пред очи ма пут ни ка.
Ка ко би ути ске са пу та што бо ље са чу вао и упам тио, Ка ша нин је обила-

зе ћи му зе је и др же ћи пре да ва ња, бе ле жио за па жа ња о дру га чи јим на ро ди ма 
и кул ту ра ма, њи хо вим оби ча ји ма и на чи ну жи во та, исто риј ским спо ме ни-
ци ма, стал но има ју ћи у ви ду жи вот у Ју го сла ви ји то га вре ме на. Днев нич ке 
бе ле шке та ко от кри ва ју спе ци фи чан угао ви ђе ња кул ту ре и тра ди ци је дру-
гих на ро да из пе ра углед ног књи жев ни ка и исто ри ча ра умет но сти. Ка ша нин 
уо ча ва не са мо на чин жи во та у ино стран ству, оби ча је и на ви ке, не го има и око 
за де таљ, при ме ћу је сит ни це и ни јан се у оде ва њу љу ди, де та ље у уре ђе њу 
до мо ва ко ји ре чи то ка зу ју о до ма ћи ну, кућ не би бли о те ке, по на ша ње све та 
у кул тур ним уста но ва ма као што су му зе ји и по зо ри шта... У ње го вом ви-
до кру гу ни су са мо стран ци не го и на ши љу ди и њи хов жи вот у дру гим 
зе мља ма. 7 У днев ни ку за па жа да се про фе сор Ми лан Мар ко вић тру ди да 
из гле да као „пра ви ста ри Па ри жа нин“ (РоМс,лФМк III/38; Па риз, 4. I 1963), 
а сли кар Бо ри слав Бог да но вић ко ји жи ви са по ро ди цом у Њу јор ку, ваљ да 
да би био при ме ћен, де лу је као „у по не че му осо бе њак (огром на ко са, офар-
ба ни бр чи ћи, пелц на ка пу ту)“ (РоМс,лФМк III/38; Њу јорк, 23. I 1963). 
По ред лич но сти ко је је знао од ра ни је, опи са ни су и на ши љу ди ко ји су се 
на шли у пе чал би и ко ји су му би ли до бри до ма ћи ни. 

По сма тра ју ћи ру ко пис Ка ша ни но вог днев ни ка у кон тек сту ње го вог 
књи жев ног опу са, мо же мо да утвр ди мо да се да ле ки од је ци овог пу то ва ња 
и днев нич ких бе ле же ња мо гу пре по зна ти из ме ђу ре до ва ње го ве нај ин тим-
ни је књи ге Слу чај на от кри ћа, у ко јој је са ку пио ка ко је на јед ном ме сту 
на пи сао крат ке ис по вед не при че (каШанин 2020б: 392). Мо ра се, ме ђу тим, 

7 За ни мљи ве су Ка ша ни но ве бе ле шке о су сре ти ма са Ми ли во јем Узел цем, Рад ми лом 
Ма рин ко вић, Са вом Ра ду ло ви ћем и дру ги ма.
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има ти у ви ду да у днев нич ким бе ле шка ма чи та мо о тре нут ним, си ро вим 
ути сци ма, а у Слу чај ним от кри ћи ма, об ја вље ним че тр на ест го ди на на кон 
овог пу то ва ња, уви ђа мо ка ко се по је ди ни де ло ви пут нич ких ути са ка тран-
спо ну ју у ли те ра ту ру. Бе ле шке уне ко ли ко раз го ли ћу ју ње гов књи жев ни 
по сту пак и по твр ђу ју, што је још зна чај ни је, чи ње ни цу да пи сац од све га што 
му је би ло пред очи ма на овом пу ту, же ли да са чу ва ле по ту. Ма ње ле пе 
ства ри пут ник ви ди и бе ле жи у днев ник, али их, у Слу чај ним от кри ћи ма 
не по ми ње. Оне су са чу ва не у ње го вим днев ни ци ма.

У за пи су Лет и смрт об ја вље ном у Слу чај ним от кри ћи ма уо ча ва мо 
ве зе са овим днев ни ком. На и ме, Ка ша нин је на пут кре нуо ави о ном до Па-
ри за, где се за др жао је дан дан, а за тим је ле тео за Ка на ду. Днев ник и за по-
чи ње ње го вим раз ми шља њи ма то ком ле та. Ве за са Слу чај ним от кри ћи ма 
ви ше је не го очи глед на. На при мер, днев нич ка бе ле шка са са мог по чет ка гла си:

„По шао од ку ће у Бе о гра ду по мра ку и зи ми ју тр ос у 610, са Ља љом 
и Па влом [супруга и син Ми ла на Кашанина]. Ма ка ко се ра до вао пу ту 
– ово ме мно го ни сам – увек ми, и сад, оста ре лом, као и кад сам био де-
те, жао што се ра ста јем. Ау то бу сом, до ае ро дро ма, пра ти ла ме са мо 
Ља ља – же на је ди но пра ти чо ве ка. Без мно го ре чи са че ка ли да се раз-
дво ји мо, јер се на уз ле ти ште не пу шта ни ко сем пут ни ка. Гле да ли се 
јед но вре ме кроз ста кло ко је нас је раз два ја ло, – та ко ће нас јед ном смрт 
раз дво ји ти: да од ла зи мо на раз не стра не, а увек ишли за јед но“ (РоМс,
лФМк III/38; Па риз, 3. I 1963).

На ве де ну днев нич ку бе ле шку Ка ша нин го то во до след но пре но си у 
Слу чај на от кри ћа:

„По шао сам од ку ће у ра но ју тро, по мра ку и зи ми, ра ду ју ћи се што 
пу ту јем и жа ле ћи што од ла зим. До ае ро дро ма пра ти ла ме са мо же на, – у 
жи во ту са мо же на пра ти чо ве ка. Без мно го ре чи смо се опро сти ли и још 
јед ном се по гле да ли кроз му кло ста кло ко је у че ка о ни ци одва ја оне што 
од ла зе од оних што оста ју. Та ко ће нас јед ном и смрт раз дво ји ти – оти-
ћи ће мо на раз не стра не, а увек смо ишли за јед но“ (каШанин 1977: 69). 

Ис по вед на при ча Лет и смрт и на дру гим ме сти ма при зи ва ове днев-
нич ке за пи се. „Лет је су прот ност уми ра њу, а ниг де ни смо бли жи смр ти 
не го у ле те њу“, ка же Ка ша нин (1977: 70). Пу ту ју ћи ави о ном, осе ћа ју ћи увек 
не ла го ду у окру же њу го ми ле (Ка ша нин се ужа са ва го ми ле!), бли жи не бу и 
обла ци ма не го зе мљи, ње го ве ре флек си је о смр ти, у ко ји ма се пре пли ћу лет 
из Бе о гра да за Па риз и из Па ри за за Ота ву, би ле су под стак ну те, ве ро ват но, 
ру ти ном ко јом је стју ар де са из вр ша ва ла свој по сао, сво је вр сном пред ста вом 
на ме ње ном пут ни ци ма: „Сви су је слу ша ли без по кре та, без гла са, уве ре ни 
да не ма сми сла што го во ри, као што је, су де ћи по њој, и она би ла у то уве-
ре на, али да јој је ду жност да то ка же, иа ко зна, ако до ђе до то га да се тре ба 
спа са ва ти из оке а на у ко ји је пао ави он тим јед ним по ја сом, да ни је мно го 
ве ро ват но да ће се ко спа сти“ (РоМс,лФМк III/38; Па риз, 4. I 1963).
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У све му, па и у о раз ми шља њи ма о смр ти, Ка ша нин, ипак, тра жи све-
тлост. Та ко ће га све тлост зве зда ко је по сма тра из ави о на пре ну ти, а све-
тиљ ке ко је ће упо ре ди ти са ади ђа ри ма раз ве дри ће пут ни ка и отрг ну ти га 
од су мор них ми сли о ко нач но сти људ ско га жи во та:

„Про бив ши се кр оз обла ке, угле да ли смо не до глед ну рав ни цу по 
ко јој су го ре ле све тиљ ке ра зних бо ја, тре пе ре ћи као ади ђа ри: Мон[т]реал. 
Ви дети но ћу из ви си не огро ман град од ко јег се рас по зна ју са мо све тиљ-
ке – то је нова ле по та, но во от кри ће, за ко је ни је знао ра ни ји свет. Што 
исто ри ја ду же тра је, чо век све ви ше има да се ди ви оно ме што је ство рио 
чо век. Ви де ти но ћу Па риз из ави о на, ви де ти Мон[т]реал, то је осе ћа ње 
ко је је би ло не по зна то љу ди ма у мо ме де тињ ству“ (РоМс,лФМк III/38; 
Па риз, 4. I 1963).8 

Ме ђу тим, уза луд ће мо у Слу чај ним от кри ћи ма тра жи ти пи шчев до жи-
вљај Ка на де. Тек на кра ју већ спо ме ну тог за пи са Лет и смрт Ка ша нин ће 
не ко ли ко ре че ни ца по све ти ти овој зе мљи: „За во лео сам од пр вог ча са ме ни 
до тад не по зна ту Ка на ду, ту про стра ну мир ну зе мљу чи ја је пре сто ни ца вели-
ко се ло са ста вље но од јед но спрат них ку ћа. По сле бу ке ави он ских мо то ра 
и го ми ле пут ни ка, го ди ми ча ро ли ја ко ју кри ју у се би ти ши на и ред. (...) Кад 
се се тим Ка на де, ви дим је сву бе лу“ (каШанин 1977: 75).

Ка кав је, за пра во, уи сти ну био пут ни ков до жи вљај Ка на де са зна је мо 
из днев нич ких бе ле жа ка. Јед но став ност и ред ку ћа у Ота ви, ко је на ли ку ју 
на „ку ти је оста вље не по по ља ни“, оста вља ју им пре си ју без о блич но сти и 
мо но то ни је. Већ то ком пр вих да на бо рав ка у овој зе мљи, пут ник ће је упо-
ре ди ти са Шу ма ди јом и Па ри зом: „Ка ко та зе мља ни ма ло не ли чи на Шу ма-
ди ју, ка ко у том гра ду не ма ни че га па ри ског...“ (РоМс,лФМк III/38; Ота ва, 
6. I. 1963). По сма тра ју ћи ме мо ри јал ну ка пе лу са ис пи са ним име ни ма свих 
Ка на ђа на ко ји су из гу би ли жи вот у ра то ви ма, за пи та ће се због че га та ко 
не што не по сто ји и код нас. Ни у јед ном гра ду у ко јем је бо ра вио ни је про-
пу стио да по се ти му зе је и га ле ри је. Кве бек му је мно го бли жи и жи во пи сни-
ји од Ота ве, иа ко ода је ути сак про вин циј ског гра да. Му зеј у Кве бе ку са мо 
је од раз жи во та гра да: 

„Ти пи чан провинци[ј]ски му зеј ен гле ског и шкот ског ти па; сва шта 
у ње му: три це, сли ке, на ме штај, скулп ту ре, сре бр не ства ри, илу стра ци је 
у бо ји. Згра да, иа ко зи да на 1929, крај ње не по де сна и не сим па тич на. Као 
ве ћи ном из про вин циј ских му зе ја, и из ово га у Кве бе ку по не се се жа ло-
стан ути сак, ути сак не че га што би хте ло да бу де не што, а не уме, ни је“ 
(РоМс,лФМк III/38; Кве бек, 8. I 1963). 

Ме ђу тим, по сле ве о ма ус пе лог и ле по при мље ног пр вог пре да ва ња у 
ни зу, осе тио је олак ша ње, од мах му је и Кве бек из гле дао леп шим и при јат-

8 Тај сна жни ути сак пре нео је Ка ша нин и у Слу чај на от кри ћа: „У је дан мах, кад се 
[авион] про би кроз обла ке, ука за се у но ћи ис под нас ра ван на ко јој треп те ади ђа ри. Мон-
тре ал“ (каШанин 1977: 75).
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ни јим. Мон тре ал је у ње го вом до жи вља ју жи вља „ва рош“, у ко јој ће, та ко ђе, 
оби ћи му зеј ко ји на ње га ни је оста вио зна ча јан ути сак и направити бе ле шке 
о из ло же ним де ли ма. У Мон тре а лу је у сво јој за вр шни ци би ла из ло жба на-
ших фре са ка ко је по том од ла зе за Ван ку вер. О са мој из ло жби и не срећ ном 
рас по ре ду ко пи ја фре са ка по зи до ви ма му зе ја, све до чан ству о не ра зу ме ва њу 
две раз ли чи те кул ту ре, бе ле жи: „[фреске] раз ме ште не на чу дан на чин: у 
цик-цак, не ка ви ше, не ка ни жа, нај ма ња (св. Три фун из Ре са ве) са ма на ве ли-
ком зи ду и не по сре ди ни зи да, не го бли же к вра ти ма“ (РоМс,лФМк III/38; 
Мон тре ал, 10. I 1963).

Пут ни ку сву да сме та ју јар ке бо је, не у ку сно ша ре ни ло ка ко у му зе ји ма 
та ко и на гар де ро би стра на ца ко је је пу то ва њу су сре тао. У све му тра жи укус 
и дис крет ност. Не са мо на пад не бо је не го и на пад ни љу ди код ње га иза зи-
ва ју осе ћај не ла го де. Та ко ви дев ши ле по осве тљен Мон тре ал, Ка ша нин за-
пи су је: 

„С бре жуљ ка на ко јем је фран цу ски уни вер си тет мон тре ал ски пру-
жа се ван ред но леп по глед (сам уни вер си тет ни је леп) на град ко ји ле жи 
у рав ни ци уве че сав осве тљен, као по ље ди ја ма на та и дра гог ка ме ња. 
То је но ва ле по та на све ту, ко је ра ни је ни је би ло, то фан та стич но осве-
тље ње, ко је, по ред сун ца, ства ра но ви из глед ства ри. Из бли за, ули це 
мон тре ал ске ни су та ко ле пе. Ни су не са мо због пр ља вог сне га, ко је га ће 
не ста ти, не го и због не у ку сних де та ља на ку ћа ма, у из ло зи ма, и због пре-
терано мно го број них и про стач ких ре кла ма, чи ји про ста клук цр ве на боја 
са мо по ја ча ва. Те ре кла ме ни ко не чи та, али та цр ве на бо ја опи ја про ла-
зни ке. Кад би не ко ски нуо те цр ве не ре кла ме с ку ће, све ту би се учи нило 
да је Мон тре ал из у мро. Бо гат ство се ов де осе ћа, али го спод ство рет ко“ 
(РоМс,лФМк III/38; Мон тре ал, 11. I 1963).

Све тлост му је бит на, ма кар и ве штач ка, али је ва жно да бу де у функ-
ци ји от кри ва ња би ло ле по те пре де ла, би ло ле по те умет нич ког де ла. Да ли 
је та све тлост, а не снег по ули ца ма гра до ва ко је је у Ка на ди по хо дио, раз лог 
што ову зе мљу, мно го го ди на на кон овог пу то ва ња, у Слу чај ним от кри ћи ма, 
ви ди „сву бе лу“? 

Ли ста ју ћи у Ка на ди јед не днев не но ви не на зва не Ду жност, Ка ша нин 
из но ва по твр ђу је сво ју им пре си ју о Ка на ђа ни ма као за тво ре ним љу ди ма, 
окре ну тим се би и усред сре ђе ним са мо на оно што има ло кал ни зна чај: 

„Чу дан свет, још чуд ни ји на род, ти Ка на ђа ни. Сви го во ре по не ко-
ли ко је зи ка, а ни ко не зна ни је дан. Осе ћа се од су ство ко ре на, че жња за 
из гу бље ним, ко је се ви ше слу ти но по зна је, глад сти ца ња зе маљ ског 
бла га. Љу ди во ле сво ју ку ћу, а не зе мљу, ко ју би мо гли су тра оста ви ти. 
И во ле сво ју по кра ји ну, а не др жа ву; но ви не чи та ју са мо јед не, оне ко је 
из ла зе у гра ду у ко ме ко жи ви. Ни ко га не ин те ре су је ни су сед до ког ста-
ну је. Тај свет је до шао у ову зе мљу и остао у овој зе мљи са мо ра ди то га 
да до бро жи ви. Кад не би мо гао у њој до бро жи ве ти, од мах би се исе лио 
и ишао да ље (РоМс,лФМк III/38; Мон тре ал, 13. I 1963). 
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Из Ка на де је 18. ја ну а ра сле тео у Ва шинг тон, где се за др жао че ти ри 
да на, на кон че га је оти шао за Њу јорк. Му зе ји у ова два гра да оста ви ли су 
ван ре дан ути сак на ње га. Иа ко ће на јед ном ме сту у днев ни ку за пи са ти да 
је би о скоп „храм са вре ме ног све та“, Ка ша нин у му зе је сту па као у све ти ли-
шта. По хо ди их, нај пре, у дру штву сво јих до ма ћи на, а по је ди ни ма се и вра ћа 
сам ка ко би се на гле дао и на си тио ле по те. У Ва шинг то ну га је оду ше ви ла 
Фи лип со ва зби р ка – јед на од нај леп ших ко је је у жи во ту ви део. У На ци о-
нал ној га ле ри ји чи ју је ар хи тек ту ру оце нио као без ду шну, по сма трао је, са 
не ра зу ме ва њем, го ми лу све та у ти ска њу и гу ра њу ис пред Мо на Ли зе, зна-
ме ни те сли ке из па ри ског Лу вра: 

„Го ми ла ко јој тре ба бо жан ство и ко ја се ди ви бо жан ству иа ко га 
не раз у ме или баш за то што га не раз у ме. Мно ги до шли и са ма лом де цом, 
ко ју не ма ју на ко ме да оста ве код ку ће, и ди жу де цу на ру ке, да ви де 
Мо на Ли зу. [...] Оча јан сам гле дао ту го ми лу, – ја сам увек оча јан у њој 
– ко ја је из ча са у час би ва ла ве ћа и глу пља. Због ње и због Мо на Ли зе 
би ла је бло ки ра на це ла ле ва по ло ви на га ле ри је, где су сли ке ита ли јан ске, 
фла ман ске и хо ланд ске шко ле, ко је ни сам ви део. Ни кад ни сам во лео ту 
сли ку, а сад је во лим још ма ње“ (РоМс,лФМк III/38; Ва шинг тон, 20. 
I 1963). 

У Њу јор ку га је оча ра ла Фран ко ва ко лек ци ја – три пу та јој се вра ћао, 
„не мо гу да је се на гле дам“, пи ше у свом днев ни ку. 

Вре ме нај че шће про во ди у дру штву на ших љу ди ко ји жи ве у Аме ри ци. 
У Њу јор ку је че сто у дру штву сли ка ра Бо ри сла ва Бог да но ви ћа, по зна ни ка 
из ме ђу рат них го ди на. Од стра на ца ко је ће по се ти ти из два ја се, по го спод-
ству и бо гат ству, љу би тељ ка умет но сти и до бро твор ка Вир џи ни ја Крес, 
имућ на да ма ко ју је упо знао при ли ком ње не по се те Бе о гра ду и оби ла ску 
на ших ма на сти ра. Рас ко шни дом у ко јем она са по ро ди цом жи ви, по на ме-
шта ју и умет нич ким де ли ма, на ли чи на му зеј. 

У Ва шинг то ну и Њу јор ку, ве ли ким и за хук та лим гра до ви ма, Ка ша нин 
је нај ја че осе тио ка ко се свет од вре ме на ње го ве мла до сти вр то гла во про-
ме нио – „ко ли ко се свет про ме нио за мог жи во та, за по ла чо веч је га ве ка“ 
(РоМс,лФМк III/38, Ва шинг тон, 18. I 1963) и то осе ћа ње га је пра ти ло 
то ком чи та вог пу та. Тај ути сак, ка ко од ми чу днев нич ке бе ле шке, са мо до-
би ја на ин тен зи те ту. 

Иа ко му је у Аме ри ци по шло за ру ком да до го во ри из ло жбе срп ских 
фре са ка за на ред ну го ди ну, при ли ком раз го во ра са из да ва чи ма, ни је имао 
сре ће. Пре до че но му је да они не ма ју ма те ри јал ну ко рист, па за то ни ин те-
ре со ва ња, да об ја ве ње го ву књи гу о фре ска ма – за та кву ли те ра ту ру у Аме-
ри ци је ма ло за ин те ре со ва них ку па ца. 

Љу ди и пре де ли про ми чу по ред ње га, оби ла зи и цен тар и пе ри фе ри ју 
Њу јор ка ко ја му је је зи ва и стра шна, ма ле и ве ли ке из ло жбе, по зо ри шта, 
би о ско пе... „Умо ри ме хо да ње и ума ра ју ме љу ди; сли ке не ума ра ју, иа ко ме 
за си ћу ју; при ро да ме сна жи“ (РоМс,лФМк III/38, Њу јорк, 2. II 1963). 
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У Њу јор ку оста је до 6. фе бру а ра, не про пу шта ју ћи при ли ку да се пре 
од ла ска још јед ном опро сти са сли ка ма из ло же ним у Ме тро по ли те ну. 

Усле ди ло је ду го и мо но то но пу то ва ње бро дом „Qu e en Eli sa beth“ за 
Шер бур. На овом ме сту, по но во, на ла зи мо на ве зу из ме ђу днев нич ких запи-
са и Слу чај них от кри ћа. Ду го и мо но то но пу то ва ње, без ика квих уз бу ђе ња, 
про ве де но у зна ку ти ска ња са го ми лом не по зна тог и да ле ког му све та, нај-
те же па да на шем пут ни ку. У за пи су Пу те ви об ја вље ном у Слу чај ним от
кри ћи ма, при зи ва ју ћи у се ћа ње ово пу то ва ње бро дом Ка ша нин пи ше: „Сам 
пу ту јем и уто ли ко ви ше осе ћам са мо ћу што ме оп ко ља ва ју сто ти не пут ни ка; 
ниг де чо век ни је та ко уса мљен и не мо ћан као у го ми ли не по зна тог све та“ 
(каШанин 1977: 77). Сте шњен у ту ри стич кој ка би ни са још тро ји цом слу чај-
них са пут ни ка, „за тво рен у ла ђу, као у ку ти ју“, одво јен и уса мљен, Ка ша нин 
про во ди вре ме ре ди гу ју ћи сво је за пи се и бе ле шке. Са др жа ји ко је брод ну ди 
за ње га су оскуд ни, а брод ска би бли о те ка до сад на. Љу ди раз ли чи тих на ви ка, 
на чи на оде ва ња, не про ми чу ње го вом оштр ом и увек за де та ље спрем ном оку, 
али све то по чи ње да га ума ра и оп те ре ћу је на овој пе то днев ној пло вид би: 
„Са мо у ода бра ном дру штву и у пр вој кла си вре ди зи ми пу то ва ти бро дом 
оке а ном“ (РоМс,лФМк III/38; „Qu e en Eli sa beth“, 10. II 1963). 

По нов ни су срет са Па ри зом, гра дом ко ји је обе ле жио ње го ву ра ну мла-
дост и број не про фе си о нал не успе хе, раз ве дра ва га. За у век уре зан у ње го вом 
се ћа њу по ле пим успо ме на ма, Па риз је дра ги под сет ник на не ко леп ше вре ме: 
„Ни шта се ни је у Па ри зу про ме ни ло за че тр де сет го ди на; са мо се по не ка 
ка фа на зо ве друк чи је“. Љу ди и њи хо ве на ра ви, на чин жи во та, сит ни ге сто ви 
Па ри жа на под ста ће га да за бе ле жи да су му „див ни оби ча ји усред Па ри за“ 
мно го ми ли ји од „оби ча ја по без ду шним хо те ли ма у Ва шинг то ну и Њу јор ку“. 
По нов ни су срет са по зна тим ули ца ма, ре сто ра ни ма и му зе ји ма ра ду је га: 
„Ниг де се та ко до бро не осе ћам као са фран цу ским све том.“ За пра во, Па риз 
је ме ра свих ства ри и град са ко јим се сви дру ги, на овом пу то ва њу, по ре де:

„Ду га и не при јат на во жња, са пу бли ком ко ји је са свим друг чи ја 
не го у Па ри зу [подвукла З. Х.] (са мо крај ња си ро ти ња и црн ци), у ко ли ма 
ко ја стра шно тут ње и за но се се од ве ли ке бр зи не, и кроз ту не ле ко ји ни су 
за све де ни, као у Па ри зу [подвукла З. Х.], не го под у пр ти гво зде ним гре да ма 
и ступ ци ма, – и ру жно и ту жно“. (РоМс,лФМк III/38; Њу јорк, 23. I 1963).

„Из ло зи ни су ни бли зу она ко ле пи као у Па ри зу [подвукла З. Х.], осим 
рад њи са кр зном и бри ли јан ти ма; књи жа р ски из ло зи не под но шљи во 
ша ре ни, као и ко ри це књи га. Ша ре ни и про сеч ни хо те ли, са ла жним лук-
су зом на ула зи ма и хо ло ви ма. По слу га рав но ду шна, не уч ти ва, гру ба, ни 
на лик на по слу гу у Па ри зу [подвукла З. Х.]. Не са мо про сеч ни љу ди, него 
и умет ни ци, про фе со ри, чи нов ни ци, ви чу кад го во ре, пље ска ју по пле-
ћи ма, љу бе“. (РоМс,лФМкIII/38; Њу јорк, 2. II 1963).

Ра дост му до но си и на го ве штај да по сто ји мо гућ ност да на уни вер зи-
те ту у Нан си ју одр жи низ пре да ва ња о срп ској сред њо ве ков ној умет но сти 
и фран цу ској зби р ци сли ка у На род ном му зе ју: „Ка ко би то уне ло ра до сти 
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у мој жи вот, та ко не сре ћан ових по след њих два де сет го ди на, кад бих с Ља-
љом пре жи вео по ла го ди не у Па ри зу, од ла зе ћи на пре да ва ња у Нан си, и на-
пи сао на фран цу ском (и штам пао не где) ка ко је ство рен пр ви мо дер ни му зеј 
у Бе о гра ду“ (РоМс,лФМк III/38; Па риз и Нан си, 13. II 1963). 

На овом про пу то ва њу уоч љи ва је Ка ша ни но ва стал на за ми шље њост 
над чо ве ком и оним што је чо век ство рио, што је на не ко ли ко ме ста у днев-
ни ку ис так ну то, као и у већ по ми ња ним Слу чај ним от кри ћи ма (каШанин 
1977: 74). Пут ник је све док за хук та лог ме ња ња људ ског жи во та, и све то га 
чи ни ко ли ко фа сци ни ра ним то ли ко и ужа сну тим: „Што је чо век ста ри ји, 
све ма ње га ин те ре су је при ро да, све ви ше га за ни ма ју љу ди, све ви ше ми сли 
о њи ма“ (РоМс,лФМк III/38; Qu e en Eli sa beth, 10. II 1963); „Ни кад у исто-
ри ји чо век ни је био та ко кр вав, ни је био та ква звер као што је био за мо га 
жи во та, и ни кад та ко ве ли ки. Из гле да да зло и до бро под јед на ко ра сту“ 
(РоМс,лФМк III/38; Па риз, 4. I. 1963).

У овом до са да не по зна том днев ни ку на нај леп ши мо гу ћи на чин сје-
ди ње ни су Ка ша нин као књи жев ник и исто ри чар умет но сти ис тан ча ног 
по гле да на про шлост и са да шњост. По је ди ни днев нич ки па са жи су чи ста 
ли те ра ту ра што по твр ђу је и ве за из ве сних фраг ме на та ово га ру ко пи са са 
Слу чај ним от кри ћи ма. Днев ник се чи та као го то во књи жев но де ло. Са дру ге 
стра не, ве ли ки је зна чај ово га днев ни ка за исто ри ча ре умет но сти, на ро чи то 
фраг мен ти и при ло зи по све ће ни му зе ји ма и сли ка ма. 

На кра ју, мо же мо да се за пи та мо шта је, за пра во, Ми лан Ка ша нин на-
ме ра вао да учи ни са овим ру ко пи сом и због че га се ове пут не бе ле шке из-
два ја ју од оста лих са чу ва них за пи са са пу то ва ња. Иа ко у јед ном пи сму 
упу ће ном из Мон тре а ла по ро ди ци у Бе о град ка же „во дим ма ли днев ник, и 
на осно ву то га под сет ни ка и се ћа ња има ћу да ни ма да вам при по ве дам“ (каШа-
нин 2020а: 123), чи ни се да ви ше раз ло га и оправ да ња има за прет по став ку 
да је Ка ша нин же лео да ове днев нич ке бе ле шке ис ко ри сти као пред ло жак за 
не ки но ви пу то пис. Ви де ћи да му по не ста је вре ме на и жу ре ћи да за вр ши нека 
дру га де ла, од у стао је од те на ме ре. Не же ле ћи, ипак, да се пот пу но од рек не 
ових бе ле жа ка, по је ди не ре ми ни сцен ци је из днев нич ких за пи са је ис ко ри-
стио и њи ма обо га тио Слу чај на от кри ћа. Та ко се ре фе рен це на ово пу то ва ње 
мо гу пре по зна ти у по је ди ним сег мен ти ма ове ње го ве ис по вед не књи ге, напи-
са не пред крај жи во та. Пра ве и мно го де таљ ни је ути ске са пу то ва ња чи та-
мо у днев нич ким бе ле шка ма. Ње го во тра же ње и стал но уо чава ње све тло сти 
на овом про пу то ва њу оба сја ло је и обе ле жи ло Слу чај на откри ћа у ко ји ма 
пи ше: „Ни шта се ни је та ко скра ти ло за мог жи во та као вре ме и помр чи на, 
и ни шта та ко про ши ри ло као про стор и све тлост“ (каШанин 1977: 75).
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Мср Го ри ца Рад ми ло вић

ПО ЛИ ТИ КА И КЊИ ЖЕВ НОСТ: ДРУ ШТВО И ИСТО РИ ЈА У  
ЕМ БА ХА ДА МА МИ ЛО ША ЦР ЊАН СКОГ*

У ра ду се по ла зи од те зе да по ли тич ки жи вот јед не др жа ве 
не рет ко до ла зи у кон такт и са све том књи жев но сти. У за ви сно сти 
од жан ра тек ста, ње го ва до ступ ност јав но сти у из ве сној ме ри мо же 
и да ути че на фор ми ра ње јав ног мње ња. У раз ма тра њу по ли тич ких 
тек сто ва Ми ло ша Цр њан ског у ње го вим Ем ба ха да ма ба ви ће мо се 
ин ди ви ду ал ним, књи жев ним аспек том ње го вог дис кур са, али и 
дру штве ним, по ли тич ким и кон тек сту ал ним окви ром вре ме на ко-
је је у њи ма опи са но. Ем ба ха де Ми ло ша Цр њан ског је су ме мо ар ска 
про за, али пред ста вља ју и огром ни из вор исто риј ских по да та ка о 
суд бо но сним до га ђа ји ма чи ји је све док био у сам пи сац.

Кључ не ре чи: Ми лош Цр њан ски, Ем ба ха де, књи жев ност, дру-
штво, исто ри ја.

1. уводуживоТисТваРалаШТвоМилоШаЦРњанског. Ка да го во ри мо о 
срп ској књи жев но сти ХХ ве ка, а на ро чи то о пе ри о ду ме ђу рат не књи жев-
но сти, опус Ми ло ша Цр њан ског је и са ста но ви шта жан ров ске ра зно вр сно-
сти је дан од нај бо га ти јих. И ње гов жи вот, ко ји се од ви јао у не пре кид ној 
рас тр за но сти из ме ђу до ма и ту ђи не, био је под јед на ко бо гат, али не и лак. 
Ми лош Цр њан ски се на књи жев ној сце ни по ја вљу је већ са сво јих пет на ест 
го ди на об ја вив ши пе сму Суд ба у сом бор ском ча со пи су Го луб 1908. го ди не. 
Већ та да, Цр њан ски као да пред о се ћа сво ју суд би ну по и сто ве ће ну с ла ђом 
ко ја при па да ве ли ком мо ру чи ја је суд ба не из ве сна. Ка да се пе снич ки су бје кат 
пи та: „Ку да је она во ди?“ (ЦРњански 1984ц: 7), он за пра во по ста вља пи та ње 
сво је суд би не са не из бе жном смр ћу као за вр шет ком. Суд би на ла ђе ко ја се 
бо ри за оп ста нак у не мир ним во да ма, че ка ла је и Ми ло ша Цр њан ског. 

* Део ра да на ла зи се у ма стер ра ду под на сло вом „По ли ти ка и књи жев ност – Ем ба
ха де Ми ло ша Цр њан ског“ ко ји је од бра њен 21. IX 2018. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду.
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Сво ју ка ри је ру књи жев ни ка Цр њан ски по сле Суд бе на ста вља пр во као 
пи сац екс пре си о ни стич ке дра ме Ма ска (1918), у ко јој ће ро ман ти чар ски уз-
не то при ка за ти жи вот на шег пе сни ка Бран ка Ра ди че ви ћа. У не над ма шном 
осе ћа ју за лир ско, ње го во се ства ра ла штво на ста вља у об ли ку пе снич ке 
збир ке Ли ри ка Ита ке (1919), ко ја је мо дер ни сти ма с по чет ка два де се тих 
го ди на два де се тог ве ка слу жи ла као узор за пи са ње, с иде ја ма чо ве ка ко ји 
се вра ћа из ра та, а не ги ра про шлост и тра ди ци ју и ко ји ће про сла ви ти сло-
бод ни стих за ко ји су се бо ри ли пе сни ци то га вре ме на. Оку ша ва ју ћи се и у 
дру гим жан ро ви ма, Цр њан ски по том из да је књи гу при по ве да ка, ро ма не, 
ме мо а ре, па и дра ме. Ме ђу тим, ра зно вр сност ства ра ла штва Ми ло ша Цр-
њан ског ов де не завр ша ва. Као ве о ма млад и пе р спек ти ван ства ра лац, Цр-
њан ски по ста је члан ре дак ци ја та да углед них но ви на по пут По ли ти ке и 
Вре ме на, у ко ји ма ће об ја вљи ва ти сво је ста во ве о од ре ђе ним лич но сти ма и 
до га ђа ји ма та да шњег вре ме на:

„Што се ти че но ви нар ства, ја сам го ди на ма био са рад ник та да шњих, 
ве ли ких, бе о град ских но ви на: ‘По ли ти ке’ и ‘Вре ме на’. (...) Ре ћи ћу са мо 
то ли ко да ми је рад у тим но ви на ма омо гу ћио да жи вим жи во том књи-
жев ни ка, иа ко ми је за ра да, и у но ви на ма, би ла вр ло ма ла, из истог раз-
ло га, што сам, као про фе сор, др жав ни чи нов ник, био са мо ‘спољ ни’ члан 
ре дак ци ја. Пла ћен да ле ко ма ње од про фе си о нал них но ви на ра. (Иа ко су 
те но ви не пу не, го ди на ма мо јих увод них чла на ка, и, за то до ба, сен за-
ци о нал них ре пор та жа. Сма трам и да нас, да је но ви нар ство, до бра, – а 
не шко дљи ва, – шко ла, за књи жев ни ка. На ро чи то код нас, где се ‘књи-
жев ни ком’ сма тра сва ки ко на др ља не ко ли ко пе са ма“ (1984а: 165).

Ве ћи на чла на ка об ја вље них та да по ста ће гра ђа за пи са ње ме мо ар ске 
пр о зе ко ју ће пи сац на сло ви ти Ем ба ха де, и о ко ји ма ће би ти ре чи у ово ме 
ра ду. Као при пад ник елит ног дру штва ин те лек ту а ла ца Кра ље ви не Ју го сла-
ви је, пи сац је сва ка ко мо рао има ти из гра ђен став и иде је о по ли тич ким, 
дру штве ним и др жав ним пи та њи ма. По јам по лит ке укљу чу је ак те ре вла сти, 
али и све оне ко ји на раз не на чи не раз ма тра ју оп шта пи та ња чо ве ка и дру-
штва. Иде ја да на пи ше Ем ба ха де на ста ла је још за вре ме ка да је Цр њан ски 
ра дио као ата ше за кул ту ру и штам пу при ју го сло вен ским по слан стви ма у 
Бер ли ну и Ри му. 

Као ата ше за кул ту ру, овај пи сац ће се пр ви пут на ла зи ти 1928/29. го ди-
не у Бер ли ну, у пред став ни штву ју го сло вен ског по слан ства. Дру ги бо ра вак 
у Бер ли ну, ко ји је опи сан у дру гој књи зи ме мо а ра, де ша ва се од 1935. до 
1938. го ди не, на кон че га се Цр њан ско ва чи нов нич ка ка ри је ра на ста вља у 
Ри му, у ко ме се пи сац на ла зи од 1938. до 1941. ка да је при мо ран да еми гри ра 
у Лон дон, где се и за вр ша ва ју ме мо ар ски спи си. У овом ра ду, фо ку си ра ће мо 
се на до ка зи ва ње ва жно сти по сто ја ња ква ли тет ног елит ног ин те лек ту ал ног 
дру штва, на ко ме и сам Цр њан ски, као део тог дру штва, ин си сти ра. По куша-
ће мо да при ка же мо ка кав је од нос уну тра шње, али и спо ља шње по ли ти ке 
Кра ље ви не Ју го сла ви је из пер спек ти ве по сма тра ча „са стра не“, као и део из 
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ши ро ке па ле те лич но сти, ко је су ути ца ле на раз вој европ ских при ли ка по-
сле Пр вог и за вре ме Дру гог свет ског ра та, а ко је се по ја вљу ју у овим књи-
га ма. Че твр та књи га, као нај ре пре зен та тив ни ји при мер, на кра ју ра да по слу-
жи ће нам да по ка же мо ка да књи жев ност пре ста је да бу де до вољ на да би се 
до стој но при ка за ла исти на, од но сно тре ну так ка да се уво ди до ку мент као 
је ди ни ле ги тим ни до каз.

2. дРуШТвениконТексТ–елиТнодРуШТвоиулогакњижевника. Ми лош 
Цр њан ски је при па дао дру штве ној гру пи ко ја је би ла за ин те ре со ва на не 
са мо за ства ра лач ки круг умет ни ка већ и за сва пи та ња др жа ве, ка ко исто-
риј ска та ко и по ли тич ка, али и за пи та ња цр кве и ути ца ја цр кве на фор ми-
ра ње ми шље ња гра ђа на. Две су основ не дру штве не ка рак те ри сти ке срп ских 
књи жев ни ка то ком XIX и XX ве ка – из ра жен ин те рес за по ли ти ку и др жав но 
уре ђе ње, као и став пре ма очу ва њу на ци о нал ног иден ти те та (Авра мо вић 2016: 
49). Још од де тињ ства, Цр њан ски је био окру жен по ро ди цом оформ ље ном 
од „по пов ске ло зе“, али и офи цир ске. Цр њан сков де да по оцу То ми, про та 
Ми та, сва ка ко је зна чај но ути цао на раз вој ре ли ги о зне све сти пи сца, док му 
је Пан та, де да по мај ци, угра дио свест о зна ча ју вој ске и шта она пред ста вља 
за јед ну др жа ву (По по вић 1980: 7). Још јед на је осо ба сва ка ко би ла ве о ма 
зна чај на за фор ми ра ње лич но сти Ми ло ша Цр њан ског – ње гов учи тељ Ду-
шан Бе рић, ко ји Цр њан ског од де тињ ства уво ди у стра ну књи жев ност и учи 
га ње ном зна ча ју:

„Ка зао бих ово: мој отац, То ма Цр њан ски, и мој учи тељ у срп ској 
основ ној шко ли у Те ми шва ру Ду шан Бе рић, би ли су пр ви ути ца ји. (...) 
Пам тим оца у Илан џи, кад је чи тао увод не члан ке Све то за ра Ми ле ти ћа, 
пре пи ску Све то за ра Мар ко ви ћа, рат ни днев ник Пе ре То до ро ви ћа. Кад 
је умро, остао ми је иза ње га пун сан дук ра зних књи га и мно га го ди шта 
За ста ве и Бран ка. (...) Учи тељ Бе рић био је из у зе тан чо век. Био је шеф 
опо зи ци је у те ми швар ској Цр кве ној оп шти ни и ве ли ки стуч њак за на ша 
пра ва. (...) Чи тао нам је Игоа, Ме ри меа. Ни ко, чи ни ми се, ни је од мо јих 
по зна ни ка знао та ко до бро ли те ра ту ру као он“ (ЦРњански 1999: 588).

Под та квим ути ца јем раз ви ја се не са мо ве ли ки пи сац већ и све стра на 
ин ди ви дуа, ко ја увек же ли ви ше да зна и да бу де ин те гри са на у си ту а ци је 
ко је се ти чу вла сти тог на ро да.. Да би смо бо ље раз у ме ли ко ја и ко ли ка је 
би ла уло га Ми ло ша Цр њан ског у на шем дру штву, те за што су Ем ба ха де 
из у зет но зна чај но де ло за раз у ме ва ње исто риј ског и по ли тич ког све та Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, ре ћи ће мо не што ви ше о са мом пој му ели те.

Пр ви пут реч ели та упо тре бље на је у се дам на е стом ве ку за опи си ва ње 
ро бе из у зет не фи но ће; доц ни је се зна че ње про ши ру је на ви ше со ци јал не 
гру пе, као што су уда р не вој не је ди ни це или ви ши ре до ви плем ства (Бо то мор 
2008: 15). У ен гле ском је зи ку, пре ма Окс форд ском ен гле ском реч ни ку, нај ра-
ни је по зна та упо тре ба ове ре чи је из 1823. го ди не и већ у то вре ме она је при-
ме њи ва на на со ци јал не гру пе. У остат ку Евро пе, овај тер мин ни је ши ро ко 
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упо тре бљи ван у со ци о ло шкој и по ли тич кој ли те ра ту ри све до кра ја 19. ве ка.1 
Иде ја да дру штве ном за јед ни цом тре ба да вла да гру па су пер и ор них по једи-
на ца ни је не што што се ве же тек за са вре ме но до ба. Ову иде ју мо же мо да 
на ђе мо у Пла то но вим ди ја ло зи ма, а још ви ше у бра ман ској ка стин ској док-
три ни, ко ја је ре гу ли са ла од но се у ста ром ин диј ском дру штву (Бо то мор 2008: 
16), али и мно гим ре ли гиј ским ве ро ва њи ма где се за по јам ели те ве зу ју 
по је дин ци или гру па љу ди ко ји су „бо жи ји иза бра ни ци“. Из ових ис ка за 
мо же мо уви де ти да се ели том ни је мо гао на зва ти сва ко, те да је би ло по треб-
но раз ли ко ва ти елит но, иза бра но дру штво од ма се. Пр ви ко ји ука зу је на разли-
ку из ме ђу ели те и ма се је сте Га е та но Мо ска у сво јој сту ди ји под на сло вом 
The Ru ling Class. За Мо ску, при су ство раз ли ке из ме ђу ов де две дру штве не 
гру пе је сте не што са свим нор мал но и очи глед но. Те раз ли ке он уо ча ва по-
сма тра ју ћи дру штво као две кла се:

„Ме ђу кон стант ним чи ње ни ца ма и тен ден ци ја ма ко је се мо гу на ћи 
у свим по ли тич ким ор га ни зми ма, јед на је то ли ко очи гле да да је ви дљи ва 
на нај по вр шни је око. У сва ком дру штву, од оно га ко је је сла бо раз ви је но 
и је два до сти гло зо ру ци ви ли за ци је, па до нај ра зви је ни јег и нај моћ ни јег 
– две кла се љу ди се по на вља ју – кла са ко ја вла да и кла са ко јом се вла да. 
Пр ва кла са, увек ма ња по бро ју, вр ши све пол ти тич ке функ ци је, има мо-
но пол вла сти и ужи ва пред но сти ко је власт до но си. Дру гу пак, број ни ју 
кла су, кон тро ли ше и њо ме упра вља ова пр ва на ма ње ви ше ле га лан али 
ар би тра ран и при си лан на чин“ (mosca 1939: 50).

Као што при ме ћу је мо, Мо ска пр ву, елит ну кла су, огра ни ча ва са мо на 
по ли тич ке функ ци о не ре, оне ко ји су при сут ни у вла сти. Ме ђу тим, по сто ји 
у Мо ски ној те о ри ји још је дан еле ме нат, а то је став да у мо дер ним вре ме-
ни ма ели та ни је са мо ви со ко уз диг ну та из над оста лог дру штва. Она је, 
исто вре ме но, ин тим но по ве за на с дру штвом по де ли те, мно го ши ре гру пе, 
ко ја об у хва та прак тич но це лу „но ву сред њу кла су“: слу жбе ни ка, ме на џе ра, 
ма ну ел них рад ни ка, на уч ни ка, ин же ње ра, ака дем ских љу ди и ин те лек ту
а ла ца (на гла си ла Го ри ца Рад ми ло вић). Мо скин са вре ме ник, Вил фре до Па-
ре то у свом де лу The Mind and So ci ety на гла ша ва зна чај та ко зва не по де ли те, 
јер се упра во у тој гру пи дру штва на ла зе они ко ји те же да се до ка жу. На чин 
на ко ји се одр жа ва по сто ја ње ели те је сте да се што пре уви ди да се вла да-
ју ћа кла са мо ра об на вља ти по мо ћу по ро ди ца ко је се уз ди жу из ни жих кла-
са. Ова кав на чин по сма тра ња елит ног дру штва чи ни се де мо крат ски, јер 
пре вас ход но те жи јед на ко сти из ме ђу кла са. С дру ге стра не, ин те лек ту ал на 
ели та је сте по сво јој при ро ди опреч на де мо кра ти ји по са мим по сту ла ти ма 

1 Ви ди: Pa ris, G. Je an roy, A.(1892). Ex tra its des chro ni qu e urs français. Vil le har do uin, 
Jo in vil le, Fo is sart, Co mi nes: pu bliés avec no ti ces, des no tes, un ap pen di ce, un glos sa i re des ter mes 
tec hni qu es et une car te. Pa ris: Li bra rie Hac het te; Rot hkopf, D. (2009). Su per class: the glo bal 
po wer eli te and the world they are ma king. New York: Far rar, Stra us and Gi ro ux; Pa re to, V. (2011). 
Us pon i pad eli ta: pri mje na te o ret ske so ci o lo gi je. Za greb: Fe niks knji ga; Mills, Ch. (2000). The 
Po wer Eli te. Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press.
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фор ми ра ња де мо кра ти је2, у ко јој вла да јед на кост и ва жи глас и ми шље ње 
ве ћи не. Ми лош Цр њан ски, ипак, де мо кра ти ју не раз у ме као јед на кост усло-
ва, али ни као ин стин ту ци о нал ни аран жман од лу чи ва ња, већ је ње гов од нос 
пре ма де мо кра ти ји био не скри ве но скеп ти чан. Сво ју кри ти ку де мо кра ти је 
Цр њан ски обра зла же не по што ва њем ко ре на јед не др жа ве (јер се та ква држа-
ва не по сма тра као не што је дин стве но, већ као ме сто ли бе рал них по те за 
ко ји до зво ља ва ју сви ма све), те ни по да шта ва њем зна ча ја исто риј ског кон-
тек ста у сми слу оформ љи ва ња Кра ље ви не Ју го сла ви је. Де мо кра ти ја тад 
је сте ап со лут но не по треб на, на ро чи то она у ко јој се иде је о раз во ју узи ма-
ју из ква зи де мо крат ских по сту ла та дру гих др жа ва. Да би свој став из нео 
јав но и ши рој чи та лач кој пу бли ци, 6. ок то бра 1934. го ди не Цр њан ски осни-
ва ча со пис под на зи вом Иде је у ко јем, из ме ђу оста лог, про мо ви ше и на ци-
о на ли зам, али не јед не, већ ви ше на ци ја ко је су сје ди ње не у јед ну др жа ву. 
Та кав на ци о на ли зам имао је иде ју да пр вен стве но оја ча ју за јед ни цу на ро да:

„У нас, да ле ко од то га да бу ду пу ке ад ми ни стра тив не сна ге, има 
сто сна га на ци о нал них још ко је, из јед на че не и оку пље не, мо гу чвр сто 
об у хва ти ти не са мо на ше гра ни це, сам по јам др жа ве, не го и иде је ства-
ра ња бо љег дру штва. (...) На ци о на ли зам у нас, пре ма то ме, тре ба да је 
дал кео од то га да мај му ни ше ино стра не по кре те. Иде је ко је су сву да око 
нас сва ка ко ни ми не мо же мо из бе ћи, али је код нас на ци о нал ни та лас, 
још јед ном не са мо ло гич ки за вр ше так до са да шњих на по ра да се ство ри 
је дин ство и др жа ва, не го и по тре ба и је ди на“ (ЦРњански 1934: 1).

За раз ли ку од Иде ја, ис ти че Цр њан ски, за пад но е вроп ска штам па не 
до зво ља ва пи сцу, од но сно но ви на ру, да се из ра зи и ис ка же сво је ми шље ње. 
Она чак не ра ди ни у ко рист др жа ве (у ко рист оно га што би за ту др жа ву 
би ло нај бо ље ре ше ње), већ у ко рист тре нут не вла да ју ће си ле. Та ко ђе, та ква 
штам па је за ви сна од за ра де, ка ко са мих но ви на и ча со пи са, та ко и за ра де 
ко јој те жи но ви нар ка ри је ри ста: „У ства ри, та ко зва на ‘де мо крат ска’ штам па 
у не ким др жа ва ма За пад не Евро пе ја ко је ко рум пи ра на и у њој се не мо же 
ни шта, без под ма зи ва ња. У то та ли тар ним др жа ва ма, ствар је мно го про сти-
ја. Ако су од но си до бри, штам па ју и опи се бу бу љи ца код по се ти о ца. Ако су 
од но си за тег ну ти, не штам па ју НИ ШТА“ (ЦРњански 1984а: 340).

Оно што је по треб но уви де ти је сте ра зи ли ка из ме ђу ута па ња у ма се и 
про на ла же ња ин ди ви дуе вред не елит ног дру штва у ма си ста нов ни штва. 
Ин те лек ту ал но елит но дру штво мо ра као та кво да при ме ти и у ни жим кла-
са ма лич ност ко ја се из два ја по сво јим спо соб но сти ма и ин те ре со ва њи ма. 
Фор ми ра ње по ли ти ке је сте у ру ка ма ели та, али оно што га чи ни ио ле „демо-
крат ским“ је сте да „по је ди ни гра ђа ни, ма да спре че ни да стал но не по средно 

2 „Ако ‘де мо кра ти ју’ раз у ме те као де мо кра ти ју ен гле ског ти па, као ви ше пар тиј ски 
си стем скуп шти не, он да је, очи глед но, не ма. Ако де мо кра ти ју раз у ме те као при ти сак ши ро-
ких ма са, он да је, очи глед но, има. То је, у нас, увек би ла глав на цр та де мо кра ти је.“ (Цр њан-
ски 1999: 540).
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уче ству ју у вла ди, има ју бар мо гућ ност да се њи хо ве аспи ра ци је осе те у 
из ве сним ин тер ва ли ма“ (mannheim 1967: 1430). За пи сце ме ђу рат не ју го сло-
вен ске књи жев но сти је сте зна чај на чи ње ни ца да су, у ве ли кој ве ћи ни, по-
ти ца ли из ни жих дру штве них сло је ва – се ља штва, чи нов ни штва, све штен-
ства, за на тли ја – али то ни је зна чи ло да не мо гу ући у елит но дру штво 
ин те ли ген ци је. Да би се ство ри ла ди стинк ци ја из ме ђу ма се и ели те, „но ва 
сред ња кла са“ чи је се ми шље ње мо гло при хва ти ти као ва лид но од но сно на 
ни воу ин те лек ту ал ног елит ног дру штва, под ра зу ме ва ла је уни вер зи тет ски 
обра зо ва не ин те лек ту ал це. У ели ту су, у ма њем бро ју, спа да ли они за ко је се 
сма тра ло да ди рект но до при но се ства ра њу, тран сми си ји и кри ти ци иде ја. У 
ову гру пу убра ја мо пи сце, на уч ни ке, фи ло зо фе, ре ли ги о зне ми сли о це, те о-
ре ти ча ре, дру штве не и по ли тич ке ко мен та то ре (боТоМоР 2008: 74). Све ове 
про фе си је до ла зе у кон такт с но ви нар ством и/или про све том, али је ка рак-
те ри сти ка ове гру пе ја сна – ди рект на по ве за ност с дру штве ном кул ту ром. 
Ако се ства ри ова ко по сма тра ју, са свим је ло гич но да Ми лош Цр њан ски 
при па да елит ном дру штву упра во због то га што је, иа ко ни је био при пад ник 
пр во бит не „ви со ке кла се“, ус пео да сту пи у ели ту, јер је по се до вао спо соб ност 
кон стант ног на прет ка у раз ви ја њу лич но сти и ми шље ња. У гру пи дру штва 
ко је же ли да офо р ми про грам др жав ног ује ди ње ња, на ла зи ли се мно ги уни-
вер зи тет ски про фе со ри (Јо ван Цви јић, Але сан дар Бе лић, Сло бо дан Јо ва но-
вић, Бог дан и Па вле По по вић, Јо ван Ске р лић...) ко ји су, сва ка ко, има ли 
ве ли ки ути цај и на Цр њан ског3, ка ко у са рад ни штву с њи ма та ко и пре ко 
ли те ра ту ре (ненин 2013: 7). Иде је ових гру па под ра зу ме ва ле су про на ла же ње 
ре ше ња за оформ љи ва ње но ве и сло жне за јед ни це исто риј ски раз ли чи то 
фор ми ра них на ро да. Та кво оформ љи ва ње мо гло је би ти оба вље но на два 
на чи на: цен тра ли стич ки уре ђе ном др жа вом с иде о ло ги јом ју го сло вен ства, 
или об је ди ња ва њем на ци о нал них кул ту ра ко је су го ди на ма „са мо стал но“ 
фор ми ра не по ма ње или ви ше фе де рал ном на че лу, за сно ва ном на др жав но 
рав но прав ној за јед ни ци. 

Оно на шта би нај ви ше тре ба ло да обра ти мо па жњу је сте од нос ин те лек-
ту а ла ца пре ма вла да ју ћој гра ђан ској кла си, од но сно ње ним елит ним чла но-
ви ма – на ци о нал ној бур жо а зи ји као „но си о цу дру штве них при ви ле ги ја за-
сно ва них на при ват ној сво ји ни“ (ЈанићиЈевић 1984: 2013). Да би смо ство ри ли 
сли ку Цр њан ско вог по ло жа ја у овом дру штву, мо ра мо уви де ти од че га за виси 
сме шта ње кул тур не бур жо а зи је у ра ван ства ра лач ке ин те ли ген ци је. Мо гли 
би смо ре ћи да је Ми лош Цр њан ски имао „кон тро лу“ да сво је ми шље ње из несе 
на нај јав ни ји на чин, а да би то по сти гао ар гу мен то ва но, мо рао је има ти ши-

3 Пр во, услов но ре че но, ме мо ар ско шти во ко је про на ла зи мо код Ми ло ша Цр њан ског 
ве за но је упра во за пи са ње о по је ди ним лич но сти ма ко је су ов де на ве де не. На и ме, у Ле то
пи су Ма ти це спрк се, ко ји је иза шао 2. ма ја 1929. го ди не, Цр њан ски об ја вљу је текст под 
на сло вом По сле рат на књи жев ност (Ли те рар на се ћа ња)“, што де фи ни ше као „ме мо ар ске 
за бе ле шке“ ко је се „од но се на го ди не пре Ра та и за вре ме Ра та“, а го во ре о зна ча ју лич но сти 
и де ла Бог да на По по ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа.
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ри ну уви да у це ли ну дру штва и оно шта је оста так ста нов ни штва же лео да 
чу је, од но сно про чи та. Због то га је и овом пи сцу би ло бит но да се ин те лек-
ту а лац стал но до пу ња ва зна њи ма, раз ли чи тим кул ту ра ма и де ли ма, али да 
има свест о то ме ко ли ко је све то зна чај но да би се при до не ло на шој књи жев-
но сти, од но сно по и ма њу си ту а ци је у на шој др жа ви уоп ште, што Цр њан ски 
у ин тер вју и ма, па и у Ем ба ха да ма че сто на гла ша ва:

„(...) Мно го се ви ше би ла од би ла пу бли ка од књи жев но сти, ви ком 
пр о тив по сле рат них књи га и пи са ца. Ипак ка да би сте са чи ни ли и об ја-
ви ли су му ко ју на ша пу бли ка тр о ши на стра ну књи жев ност, за чу ди ли 
би се. Стра на књи га и књи жев ност, ме ђу тим, увек су би ли пр ви ко рак 
за о ста лих на ро да при кул тур ном на прет ку. Ина че ако се са бе ре бр ој 
илу стро ва них, ра зо нод них и књи жев них ча со пи са на ших, број њи них 
пре плат ни ка, као и по сле рат них из да ња и би бли о те ка, ви ди се ко ли ко 
над ма шу је пред рат но до ба. А што по раст чи та ла ца ни је им по зан тан, 
у сра зме ри са по ли тич ким ус пе си ма на шег на ро да, то ме су узрок још 
увек три на реч ја, две азбу ке, три књи жар ске обла сти и за о ста лост 
књи жа ра, нео р га ни зо ва ност књи жев ни ка итд. (...) Сва ка ко нео бит но је 
да се у Евро пи, нај по сле, ви ше од свих дру гих на ших ре зул та та пи та за 
на ше кул тур не на по ре. На род ко ји има за со бом сво ју хе рој ску епо ху 
са зрео је да пре ђе у до ба про све ће но сти“ (1984а: 448–449) (На гла си ла 
Го ри ца Рад ми ло вић).

Уви дев ши о че му је, за пра во, реч, да јед но књи жев но де ло мо ра би ти 
пот ко ва но до ка зи ма, од но сно, дру гим де ли ма ко ја су ра ни је об ја вље на, па 
ма кар би ла и истог жан ра као што су ме мо а ри ко ји су пре вас ход но су бјек-
тив но до жи вље на гра ђа, Ми лош Цр њан ски од лу чу је да и сво је ме мо а ре фор-
ми ра на осно ву ту ђих из ја ва (ме мо а ра, днев ни ка и раз го во ра са од ре ђе ним 
лич но сти ма), па по том и на осно ву до ку мен та ци је ко ја се сма тра при зна том 
од стра не вла де од ре ђе не др жа ве. Та ко у јед ном од ин тер вјуа, Цр њан ски на-
во ди ка ко и ка да су Ам ба ха де4 на ста ја ле, те шта је по слу жи ло као сво је вр сни 
ме та текст у фор ми ра њу овог де ла:

„То су мо је успо ме не, из мог зва нич ног жи во та, по на шим по слан-
стви ма од 1935. до 1945. го ди не5. Пр ва је о Жи во ји ну Ба луг џи ћу и на шем 
бер лин ском по сла ству го ди не 1928/1929. Дру га о Цин цар Мар ко ви ћу у 
Ри му, Хри сти ћу, и не ка вр ста ко мен та ра на Днев ник гро фа Ћа на, го ди не 
1938/1941. Че твр та је о ра ду на ших вла да у Лон до ну го ди не 1941/1945. 
и не ка вр ста ко мен та ра из ме мо а ра Чер чи ла. Цео свет се рас пи сао о 
љу ди ма и до га ђа ји ма из то га до ба. Па мо жда не ће би ти без ин те ре са да 
и је дан књи жев ник ка же сво је о њи ма.6 Ми слим да са че кам да иза ђу 

4 Пр ва вер зи ја ме мо а ра но си ла је име Ам ба ха де. Ко на ча на вер зи ја до би ја име ко је 
но си до да нас – Ем ба ха де.

5 У Ем ба ха да ма, реч је о пе ри о ду из ме ђу 1928/29. и 1945. го ди не.
6 И у Ем ба ха да ма Цр њан ски де фи ни ше сво је де ло као „ни днев ник, ни исто ри јат, ни 

сту ди ја, ни пам флет. Не го про сто успо ме не јед ног оче ви ца, пи сца“ (ЦРњански 1984а: 7).
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ме мо а ри Сто ја ди но ви ћа и Ма че ка, ко ји се, та ко чу јем, спре ма ју у Ва-
шинг то ну, ових да на. Ка да то иза ђе, на ме ран сам да от поч нем и ја, са 
сво јим Ам ба ха да ма. Ви де ће мо“ (ЦРњански 1984а: 7) (На гла си ла Го ри ца 
Рад ми ло вић).

Ем ба ха де су, осим ме мо ар ске про зе, ве ли ка, би бли о гра фи ја ко ја у се би 
са др жи мно га дру га де ла, али исто та ко, и мно га ста но ви шта дру гих по ли-
тич ких лич но сти ко је пи сац или при хва та и ар гу мен ту је или оспо ра ва. Због 
ова квог при сту па дру штву и по ли ти ци, ка ко уну тра шњој та ко и спо ља шњој, 
по треб но је би ло ве ли ко исто риј ско и по ли тич ко зна ње пи сца. Та ко ђе, оно 
што је из у зет но зна чај но је сте став и на чин на ко ји се из ра жа ва осо ба ко ја се 
на ла зи на по ли тич кој сце ни, па и она ко ја све то по сма тра, по пут Ми ло ша 
Цр њан ског у овом слу ча ју. У пр вој књи зи Ем ба ха да, Цр њан ски на во ди сво-
ја ин те ре со ва ња за рад дру гих књи жев ни ка у пол ти ци, где се мо же ви де ти 
за што су не ки од њих свој по сао оба вља ли до след но, а дру ги ипак по при лич-
но не про ми шље но. Та ко ђе, би ло је и оних ко ји су свој по сао ра ди ли на пра ви 
на чин, ме ђу тим, у те шким вре ме ни ма, ка да су мо гли би ти на те ра ни на 
по ступ ке на ко је ни су при ста ја ли у по чет ку сво је по ли тич ке ка ри је ре:

„Пр ви је у Ри му, по сле пр вог, свет ског ра та7, – у слу жби, при на шем 
по слан ству код Ва ти ка на, – био Иво Ан дрић. Имао је, на свом скром ном 
по ло жа ју, мно го успе ха. На ро чи то за вре ме по ку ша ја по врат ка ау стриј ског 
ца ра, Кар ла, на пре сто. Ра кић је био у Ри му, у те шко вре ме. (...) Др жао 
се вр ло ле по, и по но си то. Пао је, јер је од био, дво ру, да из ве шта ва о кре-
та њу Ни ни чи ће вом по Ри му, ка да је Нин чић, као опо зи ци о нар, до шао у 
Рим, у ’при ват ну’ по се ту. Ду чић је у Ри му, бр бљао, – Му со ли ни ју је пре-
дао ко пи ју Ми ро сла вље вог еван ге ли ја, и пи тао га је, за што не ће да бу де 
при ја тељ срп ског на ро да? Кад би хтео, мо гао би да бу де ве ли ки при ја тељ 
срп ског на ро да! Му со ли ни јев зет, ми ни стар спољ них по сло ва, гроф Ћа но, 
знао је, ме ђу тим, ка ко Ду ка го во ри, о Ита ли ја ни ма, и Му со ли ни ју, – када 
го во ри при ват но, – па је ужи вао, кад је пре ме стио, из Ри ма, Ду ку“ (ЦРњан-
ски 1984а: 45).

Пи сце, од но сно пе сни ке, ко је Цр њан ски на во ди у овом де лу Ем ба ха да, 
он је по зна вао и при ват но. Ме ђу тим, он ов де не на во ди свој лич ни суд о лич-
но сти ма, већ о оно ме што су те лич но сти по сти гле. У овом де лу, ви ди мо да 
је у по ли тич кој ка ри је ри нај ви ше по сти гао Иво Ан дрић. Ми лош Цр њан ски 
је упо знао Иву Ан дри ћа 1918. го ди не у За гре бу и од та да са њим одр жа вао 
ре дов ну пре пи ску и раз го ва рао о ства ра ла штву. Це нио је Ан дри ће во ми шље-
ње и де ло, а у сво јој Ли ри ци Ита ке Ан дри ћу по све ћу је и пе сму под на сло вом 
Ете ри зам. Пре све га, Цр њан ски је це нио оно га ко је за и ста имао од ли ке 

7 На не ко ли ко ме ста у Ем ба ха да ма мо же мо да уо чи мо Цр њан ско во од би ја ње да овај 
рат на зи ва свет ским, те тај при дев ста вља под на вод ни ке. По што је и сам био уче сник ра та 
у уни фор ми Ау стро-Уга р ске вој ске, Ми лош Цр њан ски је сва ка ко био упо знат са при ли ка ма 
ко је су за де си ле Евро пу то га вре ме на, те ни је ви део зна ча јан свет ски удео у то ме.



183

ин те лек ту ал ца8 и ко се то га до след но др жао, али сва ка ко је био све стан да се 
у по ли тич ком еста бли шмен ту на ла зе и они ко ји ни су до тог по ло жа ја до шли 
зна њем, већ род бин ским ве за ма или пре ко пар тиј ске опре де ље но сти: „У 
Ми ни стар ство спољ них по сло ва, у то до ба, ула зи ло се по мо ћу те та ка и стри-
на. (...) Пе сни ци су, у то вре ме, ула зи ли у ди пло ма ти ју, ла ко, јер се ли те ра-
ту ра це ни ла, као је дан од пу те ва ка ује ди ње њу на шег на ро да. Ду чић, Ра кић, 
и мно ги, ма њи – чак и не ко ли ко ли те рар них бу ба шва ба – раз ми ле ли су се 
би ли по на шим по слан стви ма, као оми ље на ли ца“ (1984а: 57, 58).

Ка да го во ри мо о кри тич ком ста ву од ре ђе ног пи сца, тре ба узе ти у об зир 
и јед ну од осо би на ко ја се од у век сма тра ла оли че њем ин те ли гент ног чо ве ка, 
а то је, сва ка ко, иро ни ја. Ми ло сав Ја ни ћи је вић ову ка рак те ри сти ку по сма тра 
као „по сле ди цу не га тив ног ста ва дру штве не сре ди не пре ма њи ма као по себ-
ном, нај че шће ре ла тив но при ви ле го ва ном сло ју“ (ЈанићиЈевић 1984: 119). У 
слу ча ју Цр њан ски, то не мо же мо та ко по сма тра ти у це ло сти. На и ме, ка да се 
Цр њан ски и ко ри сти иро ни јом, он на тај на чин на гла ша ва би зар ност си туа-
ци је и не до ста так тре зев ног раз ми шља ња на шег на ро да. Скло ни ути ца ји ма 
„ве ћих“ си ла, ка ко наш на род, та ко и ње го ви по сла ни ци по на о соб, не рет ко 
су би ли за се ње ни при вид но до брим де ли ма др жа ва ко је су има ле све, осим 
до бре на ме ре.9

Ми лош Цр њан ски би ра сво је чи та о це. Он то чи ни упра во овим по ступ-
ком иро ни за ци је кон тек ста це ле књи ге, те уко ли ко књи га упад не у по гре шне 
ру ке, она мо же би ти и пот пу но по гре шно про ту ма че на. По ру ка од ре ђе ног 
по гла вља мо же би ти ап со лут но или за не ма ре на, или по гре шно схва ће на. 
Ка да пи сац ра ди на сво ме де лу, сва ка ко му је зна чај но да то де ло бу де ио ле 
чи та но. Ипак, да ли ће де ло би ти при хва ће но од стра не пу бли ке са оним 

8 У тек сту под на сло вом Чо век на ро чи те вр сте, Иво Ан дрић де фи ни ше ка ко би чо век у 
ди пло ма ти ји тре бао да по сту па, то јест, ка ко да се оп хо ди пре ма сво јој ствар но сти: „(...) Тре ба 
би ти мо но го стук и јед но ста ван. Не би ти ли чан али би ти при род но по но сан, чак и горд поне-
кад: не пре зи ра ти сит ни це (ни по што ни у че му!), али уме ти се за др жа ва ти не где на гра ни ци 
сит ни ча во сти и пе дан те ри је; би ти све стан у све му али без пре те ра не рев но сти; це ни ти тре-
ну так и увек се ко ри сти ти њи ме, али уме ти оста ви ти вре ме ну да вр ши сво је деј ство; има ти 
мно га и ра зно род на ин те ре со ва ња за љу де, пред ме те, умет но сти, игре и ра зо но де, али се 
не пре пу шта ти стра сти и при сно сти у ко јој чо век пот пу но за бо ра вља се бе; би ти ма ло чо век, 
али ни кад не би ти не чо век; би ти спре ман на све и спо со бан за све, али не би ти без ду шан 
и чу до ви ште(...)“ (Ци ти ра но пре ма: ПоПовић 2014: 209).

9 Као при мер јед не од мно го број них ова квих си ту а ци ја, на ве шће мо део из пр ве књи-
ге Ем ба ха да ко ја го во ри о на шој ам ба са ди у Бер ли ну, од но сно о ви ли у ко ју је по слан ство 
би ло ста ци о ни ра но. Го во ре ћи о Хи тле ро вим по че ци ма, Цр њан ски на во ди ње го ве пла но ве 
у ве зи са пре о бли ко ва њем Бер ли на. У тај план спа да ла је и ви ла где се на ла зи ло на ше по-
слан ство ко је је за бо ра ви ло исто риј ску вред ност са ме згра де, од но сно објек та, те је обе-
руч ке при хва ти ло про ме не у же љи за но вим: „Да би је мо гао сру ши ти, Хи тлер је, та да шњој 
Ју го сла ви ји, по ну дио, да јој се на ме сто ста ре, са зи да но ва згра да, а Ју го сла ви ја је то са за
хвал но шћу при ми ла. По ста ром оби ча ју у Не мач кој, при зи да њу ку ћа, кад је ку ћа под кро вом, 
при ре ђу је се ма ла све ча ност, у зе ле ни лу, и уз пи ће, па је та ко би ло и кад је та ку ћа до би ла 
кров. Уо чи РА ТА“ (ЦРњански 1984а: 29).
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ци љем ко јим га пи сац ства ра, ни је не што на шта сам пи сац мо же да ути че. 
По сто ји још је дан на чин чи та ња ове књи ге ко ји и пи сац на гла ша ва ка да 
го во ри о при ро ди сво јих ме мо а ра. Пре вас ход но из пре до стро жно сти, да би 
се огра дио од оп ту жби за су бјек тив но са гле да ва ње и про ми шља ње пре крет-
нич ких по ли тич ких де ша ва ња, а, ве ро ват но, и због же ље да чи та лац из гра ди 
спо соб ност да фор ми ра соп стве но ми шље ње, Цр њан ски ка же:

„Не ко ме ће се учи ни ти мно го оно што ка жем из при ват ног, Ба лу-
го вог, жи во та. Дру ги ће, мо жда, ре ћи, да још не би тре ба ло го во ри ти о 
др жав ним по сло ви ма у оно до ба.

To u te ver tité n’est pas bon ne à di re.10

Ја, ме ђу тим, сма трам, да је на ша ди пло ма ти ја и њен рад, за по след-
њих пе де сет го ди на, и те ка ко, те ма, за пи сца.

Чи та лац, ме ђу тим, тре ба да зна и то, да ни ја не ка жем све! Го ла 
исти на о тој про шло сти би ле би та ко го ла и стра шна, да мо ја књи га не 
би мо гла да се чи та. Ни ти да се штам па“ (1984а: 27) (На гла си ла Го ри ца 
Рад ми ло вић.).

Ди рект ним обра ћа њем оно ме ко чи та, Цр њан ски из но си свој став, сво-
је зна ње о „по след њих пе де сет го ди на“ и по тре бу да о то ме го во ри баш је дан 
пи сац11, онај ко је упо знат не са мо с дру штве ним при ли ка ма, већ и с де ли ма 
ко ја су на ста ла из дру штве них при ли ка дру гих на ци ја те на тај на чин, по сма-
тра њем „са стра не“ мо же пре до чи ти чи ње ни це ко је су чи та о цу отво ре не за 
ту ма че ње. Ан га жо ва ност је сте за пра во глав на ка рак те ри сти ка ко ју Цр њан-
ски по ста вља у пр ви план, у свим сво јим де ли ма. И ако за при мер узме мо 
Ли ри ку Ита ке и њен са др жај, ко ји се раз ли ку је идеј но од Ем ба ха да, и јед но, 
и дру го де ло има ју сво ју ве ли ку ан га жо ванст у од ре ђе ном вре ме ну у про-
шло сти:

„Па, сва ки пи сац, увек је био ан га жо ван. Це ла ли ри ка ан тич ке Грч ке 
је ан га жо ва на не мо же би ти стра шни је ан га жо ва на. Спар та нац је био 
Спар та нац, Ати ња нин је Ати ња нин, чак и Сап фо је би ла ан га жо ва на. А 
за ми сли те да нас ко ли ка је ан га жо ва ност. Ја ми слим да не ма не ан га жо-
ва ног пи сца.(...) Они ко ји са да по ку ша ва ју да бу ду не ан га жо ва ни то су 
они, ка ко сам ја на јед ном ме сту са свим бру тал но, ре као, ду хов ни она-
ни сти“ (ЦРњански 1999: 509).

3. исТоРиЈаиПолиТикакРаљевинеЈугославиЈеуембахадамаМилоШа
ЦРњанског.Ра ди бо љег раз у ме ва ња зна ча ја Ем ба ха да Ми ло ша Цр њан ског, 

10 Це лу исти ну ни је до бро ре ћи.
11 И пре до ла ска у на ше по слан ство на ме сто ата шеа за кул ту ру у Бер ли ну, Ми лош 

Цр њан ски је по зна вао Жи во ји на Ба луг џи ћа, о че му го во ри у пр вој књи зи Ем ба ха да (ви де ти: 
ЦРњански 1984а: 58–59). Ме ђу тим, Цр њан ски ни је це нио Ба луг џи ћев став пре ма пе сни ци ма, 
јер Ба луг џић сма тра да пе сни ци „ни су ни за ка кав по сао. Они има да пе ва ју!“. Цр њан ски 
ова кав став сма тра увре дом и же ли ак тив но да уче ству је у по ли тич ком жи во ту.
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по треб но је раз ма тра ње од но са из ме ђу дру штве ног, од но сно, по ли тич ког 
по рет ка и ин ди ви ду ал не ми сли пи сца, као и да ва ње исто риј ске сли ке вре-
ме на у ко јем де ло на ста је. Цр њан ски „исто ри ју“ у Ем ба ха да ма пи ше на 
осно ву зна ња о лич но сти ма и до га ђа ји ма у та да шњем вре ме ну. За ова кав 
при ступ по сто ји раз лог ко ји и сам пи сац на во ди у ви ше на вра та, а то је не-
по ве ре ње у исто риј ске по дат ке ко ји по сто је до тад. Иа ко је пи шчев скеп ти-
ци зам пре ма исто риј ској на у ци очи гле дан, мо же мо, ипак, го во ри ти и о из-
ве сној про тив реч но сти. Ка ко смо већ на ве ли, Ми лош Цр њан ски је од ма лих 
но гу био по ве зан с на ци о нал ном исто ри јом, ка ко при чом сво јих пре да ка12 
та ко и да љим уса вр ша ва њем вла сти тих зна ња. То зна ње до би ја сво је „од ли-
ко ва ње“ ка да Цр њан ски у ма ју 1926. го ди не, на кон по ло же ног про фе сор ског 
ис пи та, до би ја уна пре ђе ње и по ста је про фе сор ге о гра фи је и исто ри је у Че-
твр тој му шкој гим на зи ји. По зна ва ње оба ова пред ме та сва ка ко му је ве о ма 
по мо гло у ства ра њу Ем ба ха да, те не мо же мо да им спо ри мо исто риј ску, а 
ни по ли тич ку вред ност, по ред свог скеп ти ци зма ко ји сам Цр њан ски из но си 
у овом де лу. Са ве ли ком еру ди ци јом и про ниц љи во шћу, он рас пра вља и о 
исто ри ји, али и о на ци о нал ним и ме ђу на ци о нал ним до га ђа ји ма, као и о 
лич но сти ма ко је су ути ца ле на раз вој исто риј ске си ту а ци је.13 

Из ме ђу 1918. и 1939. го ди не на по ли тич кој ма пи Евро пе, пре ва гу су 
има ли то та ли тар ни ре жи ми. То та ли тар не сна ге су пре у зе ле ини ци ја ти ву 
сво јом по ли ти ком ре ван ши зма, те ри то ри јал ног екс пан зи о ни зма, ми ли та-
ри за ци јом, као и вој ним ин тер вен ци ја ма. Де мо крат ске др жа ве су по ку ша ле 
да се су про ста ве так ти ком ком про ми са и усту па ка (ХаМилТон 1978: 81). У 
по ли тич ким тек сто ви ма Ми ло ша Цр њан ског, па та ко и у Ем ба ха да ма, држа-
ва и дру штво ни су пој мов но раз гра ни че ни. Дру штво, ко је игра пре суд ну 
уло гу у фор ми ра њу и очу ва њу сво је др жа ве, мо ра ло је би ти та кво да у сво јој 
све сти има зна чај исто ри је и све га до са вре ме но сти учи ње ног. По ми шље њу 
пи сца, не мо гу по сто ја ти ни јед на кул ту ра, ни је дан на род, док ни су исто риј-
ски обра зо ва ни. Иде ја о на род ној за јед ни ци мо ра ла би да бу да из над еко-
ном ских ин те ре са и ору жа не си ле:

„Ма те ри ја лист да на шњи и да на шња не зна ли ца ко ја ми сли да ни чег 
ни је би ло пре ње га, и да свет по чи ва на ма те ри јал ним осно ва ма, не може 
да за ми сли ни то да у том пе пе лу срп ства мо же би ти јед на ира ци о нал на 
сна га, ја ча од свих дру гих, ко ја је до пр ла до на ших да на, ко је је би ла при-
сут на у све му што се зби ло већ се дам сто ти на го ди на ко ја ће би ти ту: и 
у оном што нас че ка“ (ЦРњански 2008: 20).

12 У ко мен та ри ма уз Ли ри ку Ита ке, Цр њан ски да је де таљ не по дат ке, али она ко ка ко 
му је при ча но о ње го вим пре ци ма (ви де ти: ЦРњански 1984ц: 108–122).

13 Зо ран Авра мо вић у сво јој књи зи По ли ти ка и књи жев но сти у де лу Ми ло ша Цр њан
ског ин си сти ра на тер ми ну „ве ли ке“ лич но сти. Ме ђу тим, то ни је исти на. Не ко ли ко по гла вља 
у Ем ба ха да ма го во ре упра во о зна че њу, „ма њих“ лич но сти (ако ће мо се ко ри сти ти Авра мо-
ви ће вом тер ми но ло ги јом), од но сно оних ко ји су ути ца ле на раз вој до га ђа ја око по ли тич ких 
функ ци о не ра ко ји се у де лу опи су ју.
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Као јед ног од нај ве ћих не при ја те ља, ка да је о уда ља ва њу од тра ди ци-
је реч, Цр њан ски ви ди марк си зам. То ни је ви ше онај марк си зам с иде ја ма 
Марк са и Ен гел са (ко ји ма Цр њан си упу ћу је при зна ње: „част марк си зму пр вих 
марк си ста“ (1984а: 90)) већ но ви, онај ко ји не вред ну је ин те ли ген ци ју већ је 
пре тва ра у „аморф ну ма су ко ја не зна да се бра ни“ не го „под ле же тој ма сов-
ној хип но зи као бу ба шва ба“ (1984а: 86–87). Та ква ма са за ви сна је од ма те ри-
јал ног и за до во ље ња на го на, а у дру ги план до ла зи ду хов ни раз вој, у че му 
Цр њан ски ви ди про паст но во фор ми ра не Кра ље ви не Ју го сла ви је. За Ми ло ша 
Цр њан ског глав ни ау то ри тет је упра во ова др жа ва ко ја на ро де држи у ве зи 
и је дин ству. Да би се та тво ре ви на одр жа ла, по треб но је има ти аде кват ног во ђу, 
од но сно, да све на ред бе о ру ко вод ству др жа ве до ла зе из јед ног цен тра (Јова-
новић 1930: 209). Та др жа ва је сан ко ји до ла зи на кон про жи вље ног и пре жи-
вље ног Пр вог свет ског ра та и са со бом по вла чи сво до сто јан ство ко је је по-
треб но да би се је дан на род по што вао као је дин ствен: „Ство ре на је др жа ва, о 
ко јој смо сви са ња ри ли, пре пет на ест го ди на, на ша зе мља ко ја нам се при ви-
ђа ла кроз су зе у жуд ним очи ма. Сад је ва ља бра ни ти не са мо на не ком, не ак-
ту ел ном и има ги нар ном по љу, не го на идеј ном ко је је пред на ма“ (2008: 105).

Ми лош Цр њан ски је био од лу чан бра ни лац вред но сти Ју го сла ви је, а 
на ро чи то ин сти ту ци је мо нар хи је (1936: 2). По ми шље њу овог пи сца, као и 
мно гих ње го вих са вре ме ни ка, ова др жа ва ни је на ста ја ла ни из че га. Ње на 
исто риј ска „пот ко ва ност“ је сте од из у зет ног зна ча ја, те је по треб но би ти 
упо знат с ње ним исто риј ским ко ре ни ма. Као две те мељ не ин сти ту ци је у 
исто ри ји срп ског на ро да, Цр њан ски ви ди цр кву и др жа ву. Без њих, не би се 
очу ва ла на ци о нал на свест, као ни на ци о нал но би ће (авРаМовић 2016: 215). 
У сво јој књи зи под на сло вом Све ти Са ва, пи сац се осла ња на ди на сти ју Не-
ма њи ћа те раз ма тра њем упра во ова два прин ци па, го во ри у успе ху Сте фа на 
Не ма ње да офо р ми та ко ве ли ку др жа ву. Сте фан Не ма ња је „ре шио да бра ни 
оно што је ство рио, др жа ву“, а да би то по сти гао „мо рао је ући у об ра чун са 
бо гу ми ли ма као си лом ко ја пре ти ње го вом по рет ку“ (ЦРњански 1988: 87–88). 
Ова кав прин цип ре кон стру и са ња др жа ве под ра зу ме вао је и по де лу уну тра-
шњих и спо ља шњих не при ја те ља ко ји сво јим по ступ ци ма и за не мар љи во-
шћу мо гу да упро па се др жа ву. Истом па ра диг мом Цр њан ски об ја шња ва и 
по ли тич ка пи та ња Кра ље ви не Ју го сла ви је, о че му ће ка сни је би ти ре чи. 
Због то га, ва жно је би ти упо знат с ко ре ни ма, јер:

„Моћ ра зу ма је, ка же Шо пен ха у ер, што чо ве ка чи ни да ни је као жи-
во ти ња, да ни је огра ни чен са мо на уску, оче вид ну са да шњност, не го да 
зна и не у по ред но про стра ни ју про шлост са ко јом је са да шњост у ве зи. 
Тек та ко чо век сти че раз у ме ва ње за сво је до ба, а мо же да ства ра за кључ
ке и о бу дућ но сти. Док жи во ти ња, без раз ми шља ња бле ји у сво је да не па 
и кад је при пи то мље на, лу та, бе за зле на и не моћ на и за ви сна од чо ве ка. 
Ана лог но њој и на род, ко ји сво ју исто ри ју не зна“ (ЦРњански 1999: 188).

За и ста, про шлост би, пре ма ова квим об ја шње њи ма, мо ра ла би ти не што 
што нас све по ве зу је. Ипак, Цр њан ски не мо же, а да не при ме ти ка ко по ли-
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тич ко би ће Кра ље ви не Ју го сла ви је ни је хо мо ге но. Раз ма тра ње од но са из ме ђу 
дру штве ног по рет ка и ин дви ди у ал не ми сли мо ра се ана ли зи ра ти с аспек та 
дру штве но-исто риј ске це ли не. Иа ко се за тра ге ди ју Кра ље ви не Ју го сла ви-
је на во ди „спољ ни“ не при ја тељ, у Ем ба ха да ма се ин си сти ра на не сре ћи на-
ро да ко јој су нај ви ше до при не ли по ли ти ча ри из ну тра. Уни шта ва ње др жа ве 
про ис ти че из огром не мр жње:

„Оно што бих же лео да чи та лац при ме ти у тој по ли ти ци, ко ју опи-
су јем без об зи ра, то је, да се, код нас, у УНУ ТРА ШЊОЈ по ли ти ци ишло, 
не са мо у мр жњу, без ум ну мр жњу, не го и лаж, и кле ве ту, па и уби ство, 
а да се, код нас, у том све ту ди пло ма та, и мо нар хи је, ишло са мо у пензи-
ју, и кад је у пи та њу би ла, из да ја и агент ство. Та раз у ла ре ност, ћеф, сво-
је гла вост, би ли су јед на од нај го рих цр та на ше ди пло ма ти је, у ино стран-
ству, у тој про шло сти, а та стра шна, без ум на мр жња, глав на цр та у на шој 
уну тра шњој по ли ти ци“ (1984а: 95).

Уко ли ко до ла зи до се па ра ци је из ну тра, не мо гу ће је би ти пред ста вљен 
у спољ ној по ли ти ци као моћ на и не са вла ди ва др жа ва. По ли тич ке бор бе око 
устав них пи та ња во ђе не пре, за вре ме и не по сред но по сле усва ја ња Ви дов-
дан ског уста ва, от кри ле су сву ду би ну ра зи ла же ња ис так ну тих срп ских ин-
те лек ту а ла ца у оце ни зна ча ја ме ђу на ци о нал них од но са за раз вој и оп ста нак 
ме ђу рат не Ју го сла ви је (ЈанићиЈевић 1984: 122). Ре ше ња у уста ву Кра ље ви-
не Ју го сла ви је ни су оба ве зи ва ла кра ља да ми ни стре име ну је из са ста ва 
На род не скуп шти не ни ти да по шту је ста во ве скуп штин ске ве ћи не. Краљ 
Алек сан дар је у пот пу но сти ума њио уло ге ја ких стра на ка и по ли тич ких во ђа, 
на сто је ћи да др жи кон це у сво јим ру ка ма. Бран ко Пе тра но вић у сво јој књи-
зи Исто ри ја Ју го сла ви је (1914–1941) го во ри о кра ље вом ве ли ком ути ца ју у 
по ли тич ком жи во ту и „ме ша њу у жи вот по је ди них стра на ка, ства ра ју ћи у 
њи ма сво ја упо ри шта, на ро чи то ме ђу ра ди ка ли ма и де мо кра ти ма“ (1980, 133). 
Ако се освр не мо на текст Цр њан ског ко ји је на стао не по сред но пре од ла ска 
у Бер лин по дру ги пут, ви дећ мо да је сво то кра ље во упли та ње и те ка ко 
би ло по треб но. На и ме, у том тек сту под на сло вом На ста вак или пре кид 
по ли ти ке бла же но по чив шег кра ља?, Цр њан ски го во ри о се пра ти зму ко ји 
на ста је због раз ли ка у оно ме што је ра ди кал на пар ти ја (у овом слу ча ју), зна-
чи ла ра ни је, и оно га што је по ста ла у вре ме ну у ко ме пи сац пи ше. У са мом 
по чет ку фор ми ра ња др жа ве, „ра ди кал на пар ти ја би ла је об у хва ти ла сву срп-
ску за јед ни цу и ње на же ља и жуд ња по ли тич ка би ла је не са мо ду бо ка, већ 
и ло гич на. Са по ли ти ком ра ди кал не пар ти је за вр ша вао се је дан ве ков ни 
про цес у ожи вљав њу срп ства“ (ЦРњански 2008: 12). Ме ђу тим, ра ди кал на 
пар ти ја, у вре ме ка да Цр њан ски пи ше на ве де ни текст за По ли ти ку, ви ше 
ни је иста. Иа ко је јед ном озна ча ва ла не што што се као тра ди ци ја пре но си са 
ко ле на на ко ле но, она по ста је пре те ра на, хи пер тро фи ра на у сво ме зна ча ју, 
ми сли се са мо на ма те ри јал ну за ра ду, а по ли тич ки успех ран ги ра се у до мену 
ва жно сти „кућ не сла ве, или смр ти де те та“:
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„Ра ди ка ли сад цве та ју и пу ца ју. Пу ца ју од сво је зре ло сти и сад ће 
да им се ре ши суд би на. Су дар но вих ра ди ка ла у Вој во ди ни, зна чи јед но 
огром но за пре па шће ње. Не маш да ми слиш и да вр даш, не маш да па даш 
у жа лост и као ба ја ги да на ри чеш над про шло шћу. До ђеш, па би јеш, рас
па лиш ша мар на при мер, па гле и то га, мо ра би ти, на то ме се ви ла 
бу дућ ност! Та ко ка жу! Имаш че ти ри раз ре да основ не шко ле, идеш бра те, 
па си шеф фи нан сиј ске упра ве. Мо жеш и ку ћу да сру шиш и ми ни стру да 
опсу јеш што год (...) Жи вот је по стао опа сан и луд, али и бо гат. Па да се, 
жи ви, бо га ти, ча сти, стра да као у сва то ви ма. Про шло је до ба ка да је 
све би ло да ле ко, сад је све бли зу, и др жа ва и ка са (...) Ску пи ло се мно го 
ло по ва, бо га та пар ти ја хо ће да вла да, га зда шка. Пар ти ја ср ља у про паст 
јер се сва чим пр ља. А све се љан ду ре и дрп ци на вла сти не ће шко ле, ни 
осве тље ње, ни кал др му, ни ре да“ (ЦРњански 1989: 76–77) (На гла си ла 
Го ри ца Рад ми ло вић).

Слич но се опи су је и де мо крат ска пар ти ја, са мо што је ме ђу де мо крати-
ма за вла да ла „епо ха по ет ског“: „Као што су не ка да, љу ди фи ни јих не ра ва 
и ру ку, збу ње ни од глу по сти го ми ла, са не ким тај ним осе ћа њем ве ли ких, 
европ ских ве за, ства ра ли ли бе ра ле, та ко се са да по вла че у де мо крат ске сања-
ли це, умор ни и не ве се ли“ (ЦРњански 1989: 76). Ова кво др жав но уре ђе ње ни је 
мо гло да функ ци о ни ше ду го. Би ла је по треб на хит на ин тер вен ци ја са цен тра 
вла сти, те краљ пред у зи ма ини ци ја ти ву и ин кор по ри ра у пар ти је. Ње го ва 
по ли ти ка ме ња пар ти ју схва тив ши да је по треб на кон тро ла над на ро дом, 
ко ји под ути ца јем нов ца про па да и за не ма ру је оно ду хов но.14 Због ових ини-
ци ја ти ва Ми лош Цр њан ски из у зет но по шту је кра ља Алек сан дра I и у ње му 
ви ди је ди ног за слу жног и до след ног но си о ца име на Ује ди ни те ља:

„Да нас ка да је у све ту у код обич ног све та па ро ла: ком фор жи во та 
и ужи ва ња и ра зо но да, тај наш вла дар ко ји је не у мор но и не пре кид но 
жи вео са мо за сво је кон цеп ци је Ује ди ње ња, ства ра ња јед не др жа ве од 
Стру ми це до Ал па, за слу жио је за и ста, ве ли ко по ли тич ко име Ује ди-
ни те ља. (...) По ка зао је не са мо моћ во ље и чвр сти ну ка рак те ра, не го и 
ту ду хов ну спо соб ност за но са ко ји га је осна жио да, пре свих, иде за том 
све тлом сли ком др жа ве ко је, да ни је би ло Ње га, крај свих дру гих, и све га 
дру гог, не би да нас би ло“ (ЦРњански 1999: 10) (На гла си ла Го ри ца Рад-
ми ло вић).

Краљ је ус пео у оно ме о че му се са ња ло го ди на ма и не по сто ји му тре нут-
но рав но ре ше ње за бо љу др жа ву, осим на став ка оне по ли ти ке ко ју је по чео:

14 И пре но што пи ше о по ли ти ци кра ља Алек сан дра I, у тек сту Сна га ли пљан ског зво
на, из 1933, Цр њан ски на гла ша ва оп шти осе ћај за јед ни це и по ве за но сти на ро да, али, пре 
све га, ве ру у за јед нич ку др жа ву ко ја тек тре ба да на ста не: „Али је у тој оп штој ра до сти, пре 
два де сет го ди на, осно ва би ла, пре све га мо рал на, фа на тич на по ве за ност це лог Срп ства и кад 
се по ја ви ше сли ке рат нич ке, око Ско пља, са дру мо ва под Ба бу ном и пут При зре на, ни је нам 
би ло ста ло са мо да те про ла зне, све тле се ни до би ју веч ног зна ча ја. Мно го се ви пе ми сли ло 
на оп шту срп ску бу дућ ност(...).“ (ЦРњански 1999: 214).
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„Ве ли ка јед на по ли тич ка ви зи ја Ње го ва, Ју го сла ви ја, европ ска је 
ну жност, на ша род на не из бе жност, суд би на, али ни у чи јим очи ма она 
ни је по ста ла та ко бр зо све тла и не у мит на. Крај мо нар ха ко ји је ста вио 
ста ре, вој нич ке за ста ве, дао име др жа ви што је до тле би ло са мо пе снич
ка тво ре ви на, ка да је реч о ју го сло вен ству, сви су оста ли по ли ти ча ри 
ис па ли као не ки ше гр ти крај мај сто ра“ (ЦРњански 1999: 13) (На гла си ла 
Го ри ца Рад ми ло вић).

Пре не го што поч не мо об ја шња ва ње ка ко је уну тра шња по ли ти ка ути-
ца ла на спо ља шњу, ону, у ко јој се пре вас ход но ан га жу је Цр њан ски, на гла-
си ће мо при ват ни од нос пи сца с кра љем ра ди ре ви ди ра ња од но са с дру гим 
љу ди ма ко је Цр њан ски де таљ но опи су је у Ем ба ха да ма. На и ме, мно ги кри-
ти ча ри су у де ли ма Цр њан ског од у век на гла ша ва ли из ра же ни су бјек ти ви зам 
у од но су пре ма од ре ђе ним лич но сти ма или до га ђа ји ма, ко ји ни је чи ње ни-
ца ма ар гу мен то ван, већ је усло вљен или афек тив ним по сма тра њем или, 
пак, же љом да се до дво ра ва. Та ко ђе, ве ћи на кри ти ча ра Цр њан ског осла ња 
се на ка рак те ри сти ке ње го вог пре ког ка рак те ра, те на чи ње ни цу да је с њим 
би ло те шко раз го ва ра ти.15 Ка да ове те зе упо ре ди мо с од но сом Цр њан ског 
пре ма кра љу, ла ко мо же мо уви де ти да то ни по што ни је тач но. На и ме, Ми лош 
Цр њан ски, иа ко је из у зет но по што вао кра ља Алек сан дра I, као и ње го ве 
иде је и ре а ли за ци је иде ја, ни ка да кра ља лич но ни је упо знао, што и сам на-
гла ша ва у Ем ба ха да ма пре не го што ће лич но упо зна ти кне за Па вла:

„Про тив но оном што се о ме ни, од стра не мо јих, то бо жњих, при-
ја те ља, пи са ло, да сам био дво р ска ули зи ца кра ља Алек сан дра, ја ни кад 
ни сам кра ља Алек сан дра упо знао. Имам жи вих све до ка, да сам био зват, 
код кра ља, на ве че ру(...)“ (ЦРњански 1984а: 304).

Иа ко ни ка да ни је имао лич ни од нос с кра љем, свој по сао ата шеа за 
кул ту ру, или, у дру гом бо рав ку у Бер ли ну, као до пи сник Це трал ног прес-
би роа, ра ди до след но и ре дов но се огла ша ва у ли сту Вре ме где ана ли зи ра 
по ли тич ку сце ну у Не мач кој ко ри сте ћи се псе у до ни мом М. Пут ник (владу-
Шић 2012: 104). Овај Цр њан сков но ви нар ски ан га жман не оста је не при ме ћен, 
ни у вре ме ну ка да је из ве шта вао за на ве де не но ви не, ни по сле, ка да је крити-
ка има ла при ли ку да пи ше шта же ли и ка да се пи сац ни је на ла зио у др жа ви, 

15 Ми лан Јо ва но вић Сто и ми ро вић у сво јој књи зи Пор тре ти пре ма жи вим мо де ли ма 
за Цр њан ског ка же:„Упо знао сам Цр њан ског лич но 1929. ка да је би ло кул тур ни ата ше при 
по слан ству у Бер ли ну, а ја ата же за штам пу. Оп ште ње са њим ни је би ло увек при јат но, ни ти 
сва кад ла ко, јер је он био сва ђа ли ца и ве чи ти не за до вољ ник.“ У овом ис ка зу, Јо ва но вић 
Сто и ми ро вић је сво јим ста вом био „гла сан“, да кле упра во оно што је ис ти цао као не га тив ну 
осо би ну Ми ло ша Цр њан ског, с ве ли ким при мед ба ма за сва ко га и за мер ка ма због сит ни ца, 
али и не ис крен. Цр њан ски, пак, уко ли ко има ми шље ње о дру го ме, ка ко сам на во ди, то ми шље-
ње и ка же, док је Јо ва но вић Сто и ми ро вић пре ћу тао сво је ми шље ње о пи сцу. Та ко ђе, цео ис каз 
о Цр њан ско вом де лу и ра ду пун је нео д ре ђе них за ме ни ца „не ки“, „не ка кав“ итд., да би се, 
услов но ре че но, ома ло ва жи ло оно што Цр њан ски ра ди (ЈовановићсТоиМиРовић 1998: 213).
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при мо ран да еми гри ра у Лон дон, због дру га чи јег по ли тич ког уре ђе ња од 
оно га у ко ме је он ства рао и у ко ји је ве ро вао. По сле 1945. го ди не, не ки књи-
жев ни ци су би ли у пр вим ре до ви ма про го на по ли тич ких не ис то ми шље ни ка, 
пи шу ћи иде о ло шке оп ту жни це про тив дру го ва по пе ру. С кон со ли да ци јом 
ко му ни стич ке вла сти, тај по сао пре у зи ма јед но пар тиј ска др жа ва, а они који 
су чла но ви та да шње вла да ју ће пар ти је, има ју сло бо ду и одо бре ње да кри тику-
ју све оно што би се и нај ма ње ко си ло с та да шњим др жав ним уре ђе њем. На име, 
осим тек сто ва из но ви на, Цр њан ски у Ем ба ха де уво ди ста во ве и из ча со писа 
Иде је, ко је осни ва и уре ђу је од 16. Х 1934. го ди не. Два де сет го ди на на кон што 
су Иде је кре ну ле у штам пу, огла ша ва се срп ски књижев ник, бив ши Цр њан-
сков при ја тељ, Мар ко Ри стић и у пам фле ту под на сло вом Три мр тва пе сни ка 
(1954) из но си кри тич ки став пре ма Иде ја ма и ста ву Ми ло ша Цр њан ског. Осим 
По ла Ели ја ра и Раст ка Пе тро ви ћа, Ри стић са да „са хра њу је“ пе сни ка Цр њан-
ског, а „вас кр са ва“ га као „кон фор ми сту“ и на ци о на ли сту: „(...) Пе сник је умро; 
ре бел је по стао кон фор ми ста, блуд ни син се вра тио на пра ви пут, са њар се 
ура зу мио, ни хи ли ста се по ка јао, анар хи ста је по стао мо нар хи ста, ина џи ја 
је остао ина џи ја. Исти је то чо век, и са свим дру ги је дан“ (РисТић 1984: 166).

Ри стић се ов де не за у ста вља већ Цр њан ског као уред ни ка де фи ни ше 
као „из ра зи то на ци о на ли стич ког, ра си стич ког (sic!), шо ви ни стич ког, ан ти-
марк си стич ког, ре гре сив ног и ре пре сив ног, по ли циј ског, јед ном ре чи фа ши
стич ког ти па“ (РисТић 1984: 321). На пр во чи та ње, ре кли би смо да се Мар ко 
Ри стић, ко ли ко год по ли тич ки и иде о ло шко обо је но, ипак де таљ но по за ба-
вио Иде ја ма и њи хо вим по ру ка ма на ро ду. По слу жи ће мо се ов де че стом син-
таг мом ко ју Цр њан ски ко ри сти у Ем ба ха да ма: „Чи та лац се ва ра.“ На и ме, у 
истом пам фле ту, овај са лон ски ко му ни ста соп стве не из ја ве чи ни ба нал ни ма 
и не ги ра их, те их сам при ка зу је као не ар гу мен то ва не и сме шне:

„Спре мио сам, крај се бе, ком плет Иде ја, да кон крет но, ре чи тим 
ци та ти ма, обе ле жим ту из да ју. Хтео сам да опи шем ту цр ну ета пу на 
пу ту Цр њан ског у про паст, у не га ци ју се бе и нас, на пу ту ње го вом у еми-
гра ци ју, где се на шао баш он да ка да се гла дан и кр вав на род ње гов ди гао 
да то ви ше не оста не. Је ли то пут сва ког ни хи ли зма, тај пут у бе сми-
сле ни јад ра зу ма у фа ши стич ко бес пу ће? Спре мио сам Иде је, не ћу их 
отво ри ти“ (РисТић 1984: 330).

Ако се освре не мо пак на би о гра фи ју Мар ка Ри сти ћа, ви де ће мо да овај 
књи жев ник ни је имао по тре бе да се мно го тру ди да уђе у елит но дру штво. 
Од де де Јо ва на Ри сти ћа, ко ји је био углед ни ди пло ма та у XIX ве ку, на сле дио 
је по ро дич но из о би ље и углед, ко јег ни је био јед на ко вре дан, као што и 
сво ју ма те ри јал ну ста бил ност Ри стић на сле ђу је још од свог де де по мај ци, 
углед ног тр гов ца Ха џи То ме. У то ку Дру гог свет ског ра та, Ри сти ће ва функци-
ја у ди пло ма ти ји, па чак ни она чи нов нич ка ни је оста ла за па же на, што је, осим 
раз ли ка у иде о ло ги ја ма, мо гао би ти по вод за ова кво пи са ње о де лу ин те-
лек ту ал ца ка кав је био Ми лош Цр њан ски. На спрам Мар ка Ри сти ћа ко ји има 
утабан, не на по ран пут да пре ко по ро дич них ве за по ста не део по ли тич ке 
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сце не, Цр њан ски се у Ем ба ха да ма у ви ше на вра та огра ђу је од тих при ви-
ле ги ја. Без пре за ња, у овом де лу пи сац на во ди да је „пре ко сво је та ште још 
го ди не 1921, мо гао ући у то ми ни стар ство, ла ко“ (ЦРњански 1984а: 167). 
Срп ска ди пло ма ти ја ни је би ла иста у вре ме ка да Цр њан ски има мо гућ ност 
да по ста не ди пло ма та и до бал кан ских ра то ва: „На ша ди пло ма ти ја, до бал-
кан ских ра то ва, би ла је јед на ве ли ка, ср би јан ска, фа ми ли ја. По сла ни ци су 
по ста ја ли пре о ста ци из ди пло ма ти је Обре но ви ћа или углед не лич но сти, 
та да шњих, пол тич ких пар ти ја. Та ди пло ма ти ја ни је би ла нај го ра. На про тив“ 
(ЦРњански 1984а: 167).

Та кво ви ђе ње ди пло ма ти је и по зна ва ње исто ри је др жа ве код Цр њан ског 
је, сва ка ко, фор ми ра ло од бој ност пре ма при па да њу по ли тич ком кор пу су 
др жа ве. Ме ђу тим, глав на те ма Ем ба ха да, ка ко и сам на слов ка же, је су по-
слан ства у ино стран ству. У овим књи га ма Цр њан ски ће нај ви ше кри ти ко ва ти 
рђа ву прак су, али не и др жа ву и на че ла на ко ји ма се она за сни ва (авРаМовић 
2007: 204). По што је ве о ма ак тив но за сту пљен у по ли тич ком жи во ту та да шње 
спољ не по ли ти ке Кра ље ви не Ју го сла ви је, ра спон те ма ко ји ма се Цр њан ски 
ба ви за и ста је ве лик. За вре ме бо рав ка у Бер ли ну и Ри му, пи сац је имао 
при ли ку да бу де у дру штву на ших ди пло ма та, али и ди пло ма та дру гих др жа-
ва. У ре кон струк ци ји до га ђа ја и лич но сти, Цр њан ски се слу жи де скрип ци јом, 
али не чи ни то ме то дом пи са ња ро ма на, већ из но ше њем чи ње ни ца и лич них 
ста во ва у од ре ђе ном тре нут ку (ЦРњански 1984: 39). Зо ран Авра мо вић у сво-
јој књи зи По ли ти ка и књи жев ност у де лу Ми ло ша Цр њан ског на во ди ка ко 
пи сац „ма ње ис тра жу је узроч не од но се“ (2007: 179). То, за пра во, ни је тач но. 
Ка да пи ше о не ком до га ђа ју ко ји је био пре суд но зна ча јан за на шу др жа ву, 
Цр њан ски да је раз ло ге за што се ства ри де ша ва ју на тај на чин и на во ди своје 
ми шље ње, ко је че сто ни је но во, већ је ра ни је пред ви ђа но у дру гим де ли ма. 
Спо соб ност за пред ви ђа ње је сте јед на од глав них ка рак те ри сти ка успе шних 
уче сни ка у ино стра ном по ли тич ком жи во ту и за њу су по треб ни спрем ност, 
зна ње и ис ку ство: „Умет ност ПРЕД ВИ ЂА ЊА је ком пли ко ва на, али је ТО 
нај ви ша умет ност, у ем ба ха да ма, у ино стран ству. Тра жи и сим па ти ју. Ли чи 
на ме ди ци ну. Ле кар по ста вља тач ну ди јаг но зу, са мо ако осе ћа сим па ти ју, 
за ср це ко је пре гле да. Па и за лу да ка ко га пре гле да“ (ЦРњански 1984а: 41).

Де фи ни са њем пред ви ђа ња као „сим па ти је“ ов де не но си ко но та ци ју 
при вр же но сти оно ме што се пред ви ђа, већ си па ти ју ту ма чи за ни мљи во шћу 
из ве сног до га ђа ја ко ји је сво је вре ме но про шао нео па же но или се пер ци пи-
рао као не би тан. У овом кон тек сту нај че шћи при ме ри су они ко ји има ју ве зе 
са Вер сај ским спо ра зу мом. Цр њан ски на гла ша ва ка ко су Нем ци, иа ко су 
при ста ли на све што је спо ра зум зах те вао, ипак има ли иде ју да спо ра зум 
пре кр ше и огра де се од кри ви це за оно што су учи ни ли у Пр вом свет ском 
ра ту. Вер сај ски спо ра зум за Нем це био је „има ги нар на“ тво ре ви на, а истог 
су ми шље ња би ли и ка да је реч о Кра ље ви ни Ју го сла ви ји:

„(...) Ју го сла ви ја се, пи са ли су не мач ки ли сто ви, без раз ли ке пар-
ти ја, – рас па да. То је би ла, ве ле, крат ко трај на, вер сај ска тво ре ви на. Неки 
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ли сто ви су до но си ли ге о граф ске кар те, ка ко ће се рас па сти та тво ре ви-
на вер сај ска. Кра љев ство Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, на тим кар та ма, 
би ло је рас по де ље но, у не ко ли ко де ло ва. На пра вље на је би ла ве ли ка 
Хр ват ска, Ма ђар ска је опет до би ла Ба ра њу, Бач ку и Ба нат. Ма ке до ни ју 
Бу гар ска. На ра чун срп ског на ро да, и Бе о гра да, пи са не су ства ри ко је 
се ни су би ле чу ле, од вре ме на са ра јев ског атен та та и уби ства Алек сан-
дра Обре но ви ћа.16 Не мач ка је, о на ма, про го во ри ла, као у до ба Хаб сбур га“ 
(1984а: 73).

Ово је став Не мач ке 1928. го ди не ка да Цр њан ски пр ви пут бо ра ви у Бер-
ли ну. На и ме, пре ма Вер сај ском спо ра зу му, Не мач ка је при ста ла да сво ју 
вој ску све де на 100.000 вој ни ка у коп не ним и 15.000 вој ни ка у мор на рич ким 
по стро је њи ма. Та ко ђе, у то вре ме, уки ну та је оп шта вој на оба ве за. Ме ђу тим, 
Цр њан ски на слу ћу је об на вља ње ве ли ке вој ске и кр ше ње спо ра зу ма:

„Ја сам сма трао да ће Не мач ка, кад то ме до ђе вре ме, ства ра ти ве ћу 
вој ску, отво ре но, тра же њем уки да ња вер сај ски кла у зу ла. Оп штом вој ном 
оба ве зом, ко ју ће опет уве сти. Па сам пи сао:’Та да ће се по ја ви ти, опет, 
на по зор ни ци Евро пе, са да не ви дљи ва, не мач ка вој ска’. Пи тао сам се 
са мо где?“ (1984а: 130–131).

Да би на гла сио и не ка сво ја ра ни ја пред ви ђа ња, пре оних ко ја су на ве-
де на у Ем ба ха да ма и у ве зи са та да шњим до га ђа ји ма, Цр њан ски у по гла вљу 
под на сло вом Књи га о Не мач кој пра ви осврт на сво је исто и ме но де ло ко је је 
из да ла Књи жа ра Ге ца Кон у Бе о гра ду 1930. го ди не. Због кри ти ке, би ло оне 
од стра не са лон ских ко му ни ста, ко ји ни су при хва та ли Иде је, би ло оних ко ји 
су Цр њан ског због опи си ва ња то та ли тар не др жа ве без раз ло жно на зи ва ли 
фа ши стом, пи сац уви ђа да пу бли ка не ће са мо стал но, из же ље да са зна ви ше, 
узе ти по ме ну то де ло. Због то га ће он у Ем ба ха да ма, ка ко сам пи ше, да ти 
не ко ли ко на во да: „Од ре чи до ре чи, – из те књи ге.“ (ЦРњански 1984а: 129). 
У овом де лу књи ге при ка за ни су су бјек тив ни ста во ви Цр њан ског, као чи нов-
ни ка ко ји је био при су тан на по ли тич кој сце ни ино стра не по ли ти ке у Бер-
ли ну 1928/29 го ди не. Пре драг Про тић у свој ра ду под на сло вом Књи жев на 
вред ност ме мо а ра Ми ло ша Цр њан ског на во ди:

„По ли тич ки љу ди, она кви ка кве их ви ди Ми лош Цр њан ски у сво-
јим ме мо а ри ма, обич но су до ве де ни у та кву си ту а ци ју и оста вље ни да 
се му че и сна ла зе ка ко зна ју и уме ју. То, че сто, ни је њи хо ва пра ва исто
риј ска си ту а ци ја (а то је јед на од ли те рар них дра жи ме мо ар ског ка зи-
ва ња Ми ло ша Цр њан ског), не го је то си ту а ци ји у ко ју их је он сам до вео, 
али то, мо жда, пред ста вља и нај ве ћи ли те рар ни ква ли тет Цр њан ско ве 
ме мо ар ске про зе“ (1972: 302) (На гла си ла Го ри ца Рад ми ло вић).

16 У овом де лу Цр њан ски опи су је став Не мач ке на кон атен та та у Скуп шти ни, на шефа 
Хр ват ске се љач ке стран ке, Стје па на Ра ди ћа.
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Ме мо ар ска про за као та ква да је нам исто риј ско ви ђе ње ства ри из пе ра 
јед ног пи сца, ко ји је од лу чио да при ка же ства ри она ко ка ко их је он ви део. 
Пре драг Про тић у свом чи та њу Ем ба ха да тра жи ро ма но пи сца, оно га ко ји 
кро ти суд би не ди пло ма та и ко ји их сам сме шта у не згод не си ту а ци је, без 
ја сног при ме ра на шта се тач но под ра зу ме ва ова квим за кључ ком. Та ко ђе, 
не о сно ва ном (и не тач ном) кри ти ком ме мо а ра сма тра мо тврд њу да су у осно ви 
фик ци о нал ни Цр њан ско ви опи си љу ди с ко ји ма је ра дио , где је мо гао да 
ви ди „ка ко љу ди из гле да ју, али ни је мо гао да са зна шта ти љу ди, с ко ји ма се 
сва ког да на ви ђа и раз го ва ра, оди ста ра де и шта у ства ри ми сле (...)“ (ЦРњан-
ски 1984а: 302) (На гла си ла Го ри ца Рад ми ло вић). Ова кви за кључ ци су по-
гре шни јер упра во у том дру штву Цр њан ски је имао при ли ку да ви ди оно 
што се за и ста до га ђа ло, док је, с дру ге стра не, био при мо ран да пи ше не што 
са свим дру га чи је у те ле гра ми ма ко ји су сла ти ди пло ма ти ји Кра ље ви не Ју-
го сла ви је или пак ка да је по ма гао да се са ста ве но вин ски члан ци, али са 
пот пи сом дру гих љу ди као ау то ра.17 Та ко ђе, „ли те рар ној дра жи“ опи си ва ња 
љу ди и њи хо вог ра да, Цр њан ски се не пре да је тек та ко, већ с раз ло гом. У 
по чет ку по гла вља под на сло вом Књи га о Не мач кој Цр њан ски ка же: „Рет ко, 
вр ло рет ко, мо гла су се про чи те ти до ку мен та, о ве ли ка ну, ко ја би га по каза-
ла на по слу. У пра вој бо ји. До слов це“ (1984а: 127). Овај ци тат и по тре бу за 
до след ним опи си ва њем мо же мо да упо ре ди мо с ци та том из исто и ме не књи-
ге. На и ме, реч је о еви ден ци ји ста но ви штва ко ју во ди бер лин ска по ли ци ја. 
Реч је о по ли ци ји ко ја успе ва не да уве де ред, већ да иза зо ве ти ши ну и апсо-
лут но не про ти вље ње ма са, а на осно ву те по ли ци је, ка сни је се фор ми ра Хи-
тле ро ва ар ми ја:

„Бер лин ска по ли ци ја во ди о ста нов ни ци ма Бер ли на та ко тач не 
по дат ке и ис црп не бе ле шке, да ли че на кр ште ни це и би о гра фи је. – Њено 
ЛИ ЦЕ је лик вој нич ке тру пе, што и је сте (...) Она не по ли ца ји ше, она 
ју ри ша. Она је, не са мо над моћ на, већ и иза зи вач ка. Са опа ким тра ди-
ци ја ма. Она је угу ши ла не ми ре у Бер ли ну, на је дан на чин, ко ји ни је ни 
по ли циј ски, већ у сти лу ра да не мач ке, цар ске вој ске у Бел ги ји. – Про-
ла зи ла је крај по ти ште не ру ље, – на тр гу пред Li eb knec hto vim до мом, – са 
пу шка ма, ми тра ље зи ма, окло пље ним ау ти ма. – Пу ца ла је на сва ки про-
зор ако се осве тлио. Она се пре тво ри ла у од лич ну ју ри шну тру пу. То је 
ре зул тат ње ног ште сто го ди шњег ег зер ци ра, ко ји се не раз ли ку је од ме-
то да не мач ке вој ске. По ли циј ски офи ци ри ве жба ју, кат кат и слу жбе но, 
ре ша ва ње вој них, так тич ких, за да та ка. Да на шња „пру ска по ли циј ска 
обра на“18 чи ни се са мо дру га вр ста НЕ МАЧ КЕ СТА ЈА ЋЕ ВОЈ СКЕ“ (1984а: 
128–129) (На гла си ла Го ри ца Рад ми ло вић. Вер зал М. Ц.).

17 Реч је о тек сто ви ма ко је је Ми лош Цр њан ски пи сао док се на ла зио у Лон до ну 1941. 
го ди не, у по слан ству ге не ра ла Ду ша на Си мо ви ћа (в. ЦРњански 1984а: 27)

18 „Пре о крет у ко ме Бер лин по ста је вла дар це ле Не мач ке, Цр њан ски опи су је ван ред-
ним ни јан са ма: Цр њан ски не ће на пи са ти да Бер лин вла да Пру ском, већ Не мач ком. Очи-
глед но та ква фор му ла ци ја го во ри да се са пре о кре том у по ло жа ју Бер ли на пор ме ни ла и 
др жа ва у ко јој се Бер лин на ла зи. Пру ска усту па ме сто Не мач кој, жр тву ју ћи ус пут (при вид но?) 
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Опис ова кве вој ске је сте из у зет но би тан ако же ли мо да са гле да мо исто-
риј ски раз вој Не мач ке у ка сни јим по ду хва ти ма. Опис вој ске је сте и ина че 
ве о ма би тан за Цр њан ског, као лич ност ко ја је и са ма би ла део јед не вој ске, 
али и као др жав не ин сти ту ци је. 

4. ПоследњакњигаембахадаидоследносТМилоШаЦРњанског. За вр-
ши ће мо рад уви дом у пе ри од пи шче вог жи во та од 1941. го ди не, ка да се 
за вр ша ва че твр та књи га Ем ба ха да. Дру ги свет ски рат при ну дио је мно ге 
срп ске пи сце да се за др же у еми гра ци ји. У со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји 
на кон 1945, од но сно по сле за вр шет ка ра та, усле ди ла је стро га по ли тич ка 
кон тро ла ства ра ла штва. Че твр та књи га Ем ба ха да го во ри и о си ту а ци ја ма 
у ко ји ма Цр њан ског оп ту жу ју за фа ши зам. Већ при ли ком до ла ска у Ве ли ку 
Бри та ни ју, пи сац да је епи зо ду са мла дим офи ци ром, ко ји је при су ство вао 
стре ља њу гро фа Ћа на, као и Црњан ски. Офи цир га та да пи та о ми шље њу 
о Хи тле ру, на шта Цр њан ски му дро од го ва ра: „(...) где год је до ла зак на власт 
дра ма ти чан, тре ба оче кива ти дра му“ (ЦРњански 1984б: 34). Сва ка ко, тре ба 
има ти у ви ду да је реч о пе ри о ду ка да је рат цве тао и да без сум ње, офи цир, 
нај ве ро ват ни је, има ми шље ње о Цр њан ском, као о фа ши сти, узи ма ју ћи у 
об зир то да је мо гао да га пи та за би ло ко ју дру гу, ак ту ел ну лич ност. На 
слич не про бле ме Цр њан ски на и ла зи и Лон до ну, ка да му јед на ути цај на 
Ен гле ски ња, др Хил, у ка би не ту ге не ра ла Си мо ви ћа го во ри о ње го вом ре-
но меу чо ве ка оду ше вље ног фа ши змом, на шта Цр њан ски од го ва ра: „Мо же 
би ти, али то ме ни ни је по зна то“ (ЦРњански 1984б: 41). Има ју ћи у ви ду и 
Цр њан сков ча со пис Иде је из 1934. го ди не и ста во ве ко је је из но сио у ње му, 
са свим је ло гич но да се пи сац пла шио по врат ка у сво ју зе мљу. 

По ли тич ки зах те ви ко ји се по ста вља ју књи жев но сти, фор му ли са ни су 
у ка би не ти ма ко му ни стич ких ко ми те та. Иа ко су иде о ло шки ста во ви сла би-
ли, од нос пре ма пи сци ма у еми гра ци ји остао је ма ње ви ше не про ме њен, а 
мно ги су оста ли озна че ни као др жав ни не при ја те љи. Та кав став пре ма Ми-
ло шу Цр њан ском остао је и због ње го ве при вр же но сти од ре ђе ним љу ди ма, 
али и због ње го ве осо бе не лич но сти. Ме ђу тим, ни јед ној др жа ви ни је би ло 
у ин те ре су да из ван зе мље др жи не ког као што је био Ми лош Цр њан ски. 
Го ди не 1965, Цр њан ски се вра ћа у зе мљу, а на кон че ти ри го ди не по по врат ку, 
из ла зе ме мо а ри ко ји су би ли ту да при ка жу јед ну те шку ствар ност и да поку-
ша ју да ис пра ве гре шке19, ука зу ју ћи и на ту ђе и на соп стве не за блу де. 

свој ми ли тар ни ка рак тер, што он да озна ча ва и дру га чи ји од нос пре ма про сто ру“ (владуШић 
2012: 107).

19 На да Мир ков-Бог да но вић у сво јој сту ди ји под на сло вом По е ти ка вер зи ја пу то пи сне 
и ме мо ар ске про зе Ми ло ша Цр њан ског на во ди:„Усме рен ка пу бли ци, тј. са ори јет на ци јом 
на пер ло ку тив ни ефе кат, текст је пи сан са ци љем од бра не соп стве не ре пу та ци је“ (МиРков-
-богдановић 2013: 118). По сред ством све га што смо до сад про чи та ли, ја сно нам је да се пи сац, 
пре све га, огра ђи вао од соп стве ног ста ва ко ли ко је то мо гу ће ка да је реч о ме мо ар ској про зи, 
а да је, пре све га, хтео да при ка же по ли тич ку сце ну из ме ђу два ра та и у вре ме Дру гог свет-
ског ра та.
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Ипак, онај ко не по шту је свој иден ти тет, те шко да ће по што ва ти и туђи. 
У ра ду смо по ку ша ли да до ка же мо ва жност Ем ба ха да Ми ло ша Цр њан ског, 
као и да, бар де лом, пре до чи мо по ли тич ку и исто риј ску сли ку та да шње Кра-
ље ви не Ју го сла ви је, ко ју ово де ло ну ди. Та ко ђе, иде ја ра да би ло је да се по-
ка же до след ност у ста ву пи сца ко ји је це нио др жа ву за ко ју је ра дио и по-
ку шао да про бле ме спољ не по ли ти ке ре ши ја сним уви дом у гре шке ко је су 
ди пло ма те чи ни ле, а ко је има ју увек има ју по тен ци ја ла да се по но ве, уко-
ли ко се на њих не обра ти па жња.
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Мср Ни ко ли на С. Шур ја нац

МО ТИВ СВЕ ТЛО СТИ У АН ДРИ ЋЕ ВОЈ  
ЕКС ПРЕ СИ О НИ СТИЧ КОЈ ФА ЗИ СТВА РА ЛА ШТВА

У ра ду ће би ти ре чи о мо ти ву све тло сти и со лар ној сим бо ли-
ци у Ан дри ће вој по чет ној фа зи ства ра ла штва, ко ја има све од ли ке 
екс пре си о ни стич ке по е ти ке: окре та ње Сун цу, зве зда ма, из ла зак у 
дру гу ствар ност/ко смич ко, мо тив удва ја ња, пан те и зам, ко смо поли-
ти зам, до ми нант ност јар ких бо ја. Уз не из бе жни осврт на та да шње 
дру штве но и сто риј ске окол но сти, ука за ће мо и на за чет ке Ан дри-
ће ве ду а ли стич ке фи ло зо фи је, ко ја ће по ста ти јед на од до ми нант-
них те ма це ло куп ног ње го вог ства ра ла штва и осно ва ње го вог по-
е тич ког раз во ја.

Кључ не ре чи: Иво Ан дрић, екс пре си о ни зам, све тлост, Ани ма, 
пан те и зам.

1. оТаМииПРозРачносТилириКе. За чет ник фран цу ског сим бо ли зма, 
Шарл Бо длер, пр ви је мо дер ни ста ко ји је дао по е тич ко од ре ђе ње жан ра 
лир ске, тј. по ет ске про зе:

„Ко од нас ни је, у сво јим сла во љу би вим да ни ма, ма штао о чу ду пе-
снич ке пр о зе, му зи кал не и без рит ма и сли ка, до вољ но гип ке и до вољ но 
гру бе да би се при ла го ди ла свим лир ским кре та њи ма ду ше, та ла са њу 
са ња ри је, од ско ци ма све сти?“ (ПоПовић 2007: 526).

У лир ској про зи се из бе га ва при по ве да ње, осе ћа ња и рас по ло же ња се 
нај че шће не по сред но ис ка зу ју, те ма / иде ја је згу сну та и под ре ђе на су ге сти ји, 
а све је то про праће но из ра зи том рит мич но шћу и звуч но шћу из ра за. Управо 
су прет ход но на ве де не Бо дле ро ве (Baudelaire) иде је, као и ње го ве Ма ле пе сме 
у про зи (1862), по ста ле је згро пе снич ког на сле ђа око ко га су се са би ра ле мно-
ге пото ње пе снич ке ге не ра ци је.

По пут сва ког мо дер ног ства ра о ца (чи ја се мо дер ност нај пре огле да ла 
у по ступ ци ма дез ин те гри са ња прет ход не по е ти ке) и Ан дрић је при ме нио 
низ но ви на ко је су се мо гле ви де ти у ње го вим ра ним лир ским за пи си ма. Он 
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по чи ње од ра за ра ња струк ту ре ве за ног сти ха и стро фе (на ро чи то со не та) и 
те жње да рит мо ме ло диј ске струк ту ре пе са ма при бли жи пр о зном из ра зу, 
што ће, доц ни је, и екс пли цит но обра зло жи ти на стра ни ца ма сво га Ex Pon ta: 
„У ме ни се бу ни исти на и мр ско ми је то сти ли зи ра ње жи во та ду ше, та љу бав 
за ред и то на сил но тра же ње си ме трич но сти“ (андРић 2016: 45). На пла ну 
са др жа ја, су прот но сим бо ли стич кој по е ти ци су ге сти је, Ан дрић са да ин си-
сти ра на ја сно ћи ми сли ко ја тре ба да пред ста ви мла да лач ки не мир узро ко-
ван све шћу о чо ве ко вом тра гич ном ег зи сти ра њу у све ту као сво је вр сној 
там ни ци. Упра во ће ту свест по ка за ти још у сво јим пр вим пе сма ма у про зи 
– У су мрак и Бла га и до бра ме се чи на, об ја вље ним 1911. го ди не у ча со пи су 
Бо сан ска ви ла. Та ко ђе, три го ди не ка сни је об ја ви ће још шест пе са ма у про зи 
у збор ни ку Хр ват ска мла да ли ри ка.1 Ове лир ске пе сме, као и оне на ста ле 
доц ни је, а ко је за пи шче вог жи во та ни су са бра не у књи гу, об ја вље не су 
пост хум но под на сло вом Шта са њам и шта ми се до га ђа (1976). На кон ове 
збир ке, све Ан дри ће ве лир ске пе сме, као и пр ва два екс пре си о ни стич ка 
лир ско-ме ди та тив на за пи са (Ex Pon to и Не ми ри), на шли су сво је ме сто у 
об је ди ње ном из да њу Ан дри ће вих де ла из ње го ве пр ве фа зе ства ра ла штва под 
на сло вом Ex Pon to, Не ми ри, ли ри ка. Ов де се усред сре ђу је мо на раз вој Ан-
дри ће вих лир ских тво ре ви на од оних на ста лих по чет ком два де се тог ве ка, 
па све до кра ја ње го вог жи во та, се дам де се тих го ди на истог ве ка.

У сво јим пр вим пе сма ма об ја вље ним, да кле, у Бо сан ској ви ли 1911. 
го ди не, ко је су, као што смо већ на по ме ну ли, по свим спо ља шњим обе леж-
ји ма при па да ле жан ру лир ске про зе, још увек се осе ћа ути цај на род не пе сме 
и ло кал ног го во ра у мо ти ви ма и из ра зи ма, нпр. у пе сма ма У су мрак или у 
Бла гој и до број ме се чи ни: пе сма де во ја ка, аши ко ва ње, са рај ски су мра ци, упо-
тре ба де ми ну ти ва. За ни мљи во је да ове пе сме Ан дрић ни је унео у збор ник 
Хр ват ске мла де ли ри ке, што би већ мо гло да се до ве де у ве зу са ње го вом 
те жњом ка пре ва зи ла же њу ло кал ног и уз ди за њу ка све оп штем, уни вер зал-
ном, мит ском. На ред не три пе сме из 1912. го ди не: Лањ ска пе сма, Та ма и 
По то ну ло ушле су у збо р ник, као не ка вр ста на ја ве пр вих по сле рат них штам-
па них зби р ки – Ex Pon ta и Не ми ра. Све ове пе сме би се мо гле свр ста ти и у 
им пре си о ни стич ку ли ри ку, бу ду ћи да се опи су ју пре де ли у функ ци ји иска-
зи ва ња чул них ути са ка лир ског ја, али са јед ном бит ном раз ли ком: по то ње 
пе сме ће ви ше би ти окре ну те ње го вом ја ду, пат њи, од но сно тра гич ном по-
ло жа ју у ко јем се на шао. Пре ла зи су суп тил ни и из ни јан си ра ни – ни је да у 
пр вим пе сма ма не ма тра ги чо сти, већ она ни је у пр вом пла ну, са мо се пред 
крај на слу ћу је као су пр от ност прет ход но хар мо нич ном опи су при ро де: „У 
су мрак пе ва ју де вој ке. Њи ни су гла со ви ме ки и дах ну све жи ном цве ћа и љу-
ба ви. Њи на је пе сма бла га, као кад бе хар опа да [..] Али ср це је мо је там но 
је зе ро, ко га ни шта не ди же и у ком се ни ко не огле да“ (У су мрак) (андРић 
2016: 135). По ми шље њу Ра до ва на Вуч ко ви ћа, осе ћа се у овим пе сма ма „из-
ве сно сте за ње сти ха“, и пе сни ко во на пре до ва ње на пла ну ду хов ног раз во ја, 

1 Лањ ска пје сма, Стро фе у но ћи, Та ма, По то ну ло, Јад ни не мир и Ноћ цр ве них зви је зда.
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те би ове сти хо ве тре ба ло по сма тра ти са мо као „оде љак мла да лач ког ра да 
ко ји се убр за но ме ња“, а не као је дин стве ну це ли ну (вучковић 2011: 76). 

Мо тив та ме из пр ве пе сме ја вља се као увод за кон траст но по ста вљен 
мо тив сун че ве, днев не све тло сти већ у на ред ној пе сми: Бла га и до бра ме се чи на. 
Ме се чи на се ов де ја вља као су прот ност сун че вој све тло сти, и до во ди се у 
ве зу са но ћи, мра ком, гро бо ви ма, док „сви ко ји мно го стра да ју/ не во ле обе-
сно сун це“, јер их под се ћа на њи хо ву ту роб ност, на „там но ср це“ (Та ма). 
За пи та ли би смо се ка ко то да не ко не мо же во ле ти сун це, ко је је сим бол 
све тло сти спо зна је и из во ри ште енер ги је? Од го вор је на оној дру гој стра ни 
сун ча не сим бо ли ке: [...] „Јер сун це нам, на кон свих илу зи ја, по ка зу је ствар-
ност, исти ну о на ма са ми ма и о све ту“ (ШевалиЈе–геРбРан 2004: 904). И та 
исти на је че сто бол на, сто га мно ги „не во ле обе сно сун це“, јер се пред њим 
ни шта не мо же са кри ти. У пе сми По то ну ло, лир ски су бјект у ду шев ном 
ра строј ству по ку ша ва да про на ђе свој осло нац, те се очај нич ки вра ћа про-
шло сти, тј. оно ме што је по то ну ло. Про шлост је је ди но че му мо же да се окре-
не по је ди нац ужа снут рат ним стра хо та ма, те и не чу ди што је јед на од глав-
них од ли ка аван гард не умет но сти окре та ње тра ди ци ји, мит ском, ар хе тип-
ском (као мо гућ но сти да се ожи ви пр во бит на чи сто та и не ви ност, бе жа ње 
у пре де ле сно ва и ира ци о нал ног (ти пич но за над ре а ли сте), као и у уда ље не 
(ко смич ке) пре де ле (су ма тра и зам). Лу нар ни и хе ли о троп ски мит пред ста-
вља ју мит ски обра зац ко јим се нај бо ље мо же ока рак те ри са ти Ан дри ће во 
ам би ва лент но по ет ско-фи ло зоф ско ви ђе ње уни вер зал ног ко смич ког крета-
ња. Вуч ко вић ис ти че да је ми то ло ги ја сун ца јед на од оп штих озна ка ли тера-
ту ре по сле Пр вог свет ског ра та, ко ја се оства ру је у ди ја лек тич ком од но су 
пре ма лу нар ном ми ту (вучковић 2011: 114). У пе сми Ноћ цр ве них зви је зда 
мо тив све тло сти је оли чен у зве зда ма ко је но се бож ју по ру ку, од но сно мо-
гу ћи од го вор на тра же ње ми ра лир ског су бјек та. Ова пе сма би већ би ла ти-
пи чан при мер јед не екс пре си о ни стич ке пе сме, упра во по те ма ти ци до зи ва ња 
за спа лог бо га, као и мо ти ва звездȃ ко је сим бо ли зу ју оно стра ни и не до сти жни 
иде ал. Сва ка ко је и цр ве на бо ја че сто упо тре бља ва на код екс пре си о ни ста 
ка ко би се до ча ра ло ус плам те ло, не мир но уну тра шње ста ње јед не уз бур ка не 
кр ви, ко ја сим бо ли зу је ви тал ност и жи вот ну енер ги ју. У пе сми Ју тро лир-
ски су бјект се пи та: „за што ме бу диш цр ве ним ју три ма“, из ра жа ва ју ћи сво-
ју не моћ пред жи во том као „сви ре пом игром“ чи ји део он ви ше не же ли да 
бу де. Са мо не ко ли ко го ди на ра ни је, тач ни је 1910. го ди не, Бо ри сав Стан ко вић 
ће у сво јој Не чи стој кр ви да ти упе ча тљив опис Соф ки ног уну тра шњег ста-
ња ка да са зна да је уда ју у за ме ну за ма те ри јал не вред но сти: чи ни ло јој се 
да ће је про гу та ти теп си је кр ва вих очи ју. Већ од ове пе сме мо гу ће је уо чи ти 
Ан дри ћев пре лаз од им пре си о ни зма ка екс пре си о ни зму. 

По ред цр ве не, пла ве бо је, до ста че ста у екс пре си о ни зму је и жу та, од-
но сно злат на бо ја, ко ја се углав ном до во ди у ве зу са по по дне вом, сун цем и 
све тло шћу, што се мо же при ме ти ти и у пе сми Шет ња из 1914. го ди не, ка да 
је Ан дрић бо ра вио у сплит ском за тво ру као је дан од при пад ни ка Мла де 
Бо сне. У пр вом сти ху-ре че ни ци ја вља се мо тив сун ца: „А ју тр ос су ме из вели 
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на сун це“ (Шет ња). То ис ку ство там ни це не ми нов но је при мо ра ва ло лир ског 
су бјек та на окре та ње сво јој ду ши и тра же ње је ди ног мо гу ћег из ла за на сло-
бо ду у том тре нут ку. А та сло бо да би ла је сло бо да ду ха, ко ја се не може утам-
ни чи ти: „Па сав пер со нал, од вр хов ног су ца па до крв ни ка / Не мо же да ми 
га от ме, / Јер оно је за све жи ве“ (пе сма Сви та ње). Лир ско ја је те рет ке тре-
нут ке из во ђе ња на по ље, на све тлост да на, ду бо ко уре зи ва ло у сво је би ће и 
убр зо пре тва ра ло у жи во то дај не успо ме не ко је су му по ма га ле да пре бро ди 
тре нут ке без на ђа и пат ње, и омо гу ћа ва ле му да ље пре пу шта ње све ту ма ште: 
„Ал’ са мо мисȏ да тим истим сун цем / бље ште и тво ји оба сја ни пу ти – / и ко 
то пље но зла то оч њег ви да / су за за су зом ста де да се то чи. / За кло пих очи“ 
(андРић 2016: 146).

Вр ху нац уз ле та ма ште лир ског су бјек та до во ди до го то во ек ста тич ке 
ус хи ће но сти при са мој по ми сли на бље шта вост пу та свог са ња ног иде а ла, 
ко ји му пред ста вља је ди ни спас и на ду. Ни је ја сно да ли је реч о не кој иде-
ал ној же ни или, мо жда, бо гу, бу ду ћи да оба ова иде а ла кроз сво је ства ра ла-
штво Ан дрић по ве зу је са мо ти вом све тло сти. Мо жда би се мо гло за кљу чи ти 
на осно ву ге не тич ког раз во ја овог мо ти ва да би ипак ве ро ват ни ја прет по-
став ка би ла да се ра ди о „же ни ко је не ма“ (а ко ја мо же би ти Је ле на, Ма ри ја, 
Лу ци ја, Ева, Али са или Ро за), и ко ја се увек у на ди жељ но иш че ку је: „Ја ни сам 
ни кад ви дио Твог ли ца. // А пре гршт сун ца, / Је ди на што је па ла на мој пут, 
/ Бје ше из Тво је ру ке“ (Сан о Ма ри ји у ве ћој пе снич кој це ли ни „Рит ми без 
сја ја“; Исто: 176), или део о Је ле ни из лир ског фраг мен та Сун це овог да на у 
ко јој при зи ва њу Је ле не прет хо ди крај ња опу ште ност и пре пу шта ње мо ру и 
сун цу: „Слу шам ка ко го во ри Је ле на ко ја, знам, ле жи на пе ску са свим бли зу 
ме не, иа ко је с ча са на час за бо ра вљам“ (андРић 2016: 216). Са мо го ди ну 
да на ка сни је, на ста ла је пе сма у ко јој се нај бо ље мо же осе ти ти она ду шев на 
рас тр за ност и че ста пр о ме на рас по ло же ња утам ни че ног мла ди ћа у од но су 
на прет ход ну пе сму Шет ња. Иа ко ова пе сма но си на зив Ју тро и у пр вом 
мо мен ту иза зи ва асо ци ја ци ју на сви та ње, по че так да на, све тлост и на ду, 
чи та лач ки хо ри зонт оче ки ва ња ов де је из не ве рен. На ме сто ус хи та и уз ле та 
ма ште, са да се у ду ши лир ског су бјек та ја вља крај ња ре зиг на ци ја, оли че на 
у сим бо лу „цр не пти це“ ко ја пе ва у ње го вом ср цу. „Су жањ не зна сун ца ни 
не ба / већ бр зо ста ри и бр зо мре. – / То га је ју тра злат на жи ца пре пу кла у 
ср цу мом“ (андРић 2016: 150). Са из ве сном до зом ре то рич но сти, упо тре бом 
кон тра ста, пер со ни фи ка ци је и але го ри је, ко је су че сте екс пре си о ни стич ке 
фи гу ре2, па и од ре ђе ног па то са ко ји сво је по ре кло во ди још из ро ман ти зма, 

2 [...] але го ри ја за екс пре си о ни ста има ду бо ко прин ци пи јел но зна че ње. Већ је Шле гел 
дао по зна ту мо ти ва ци ју да се о оном нај ви шем упра во због то га што је не из ре ци во мо же 
го во ри ти са мо у але го ри ја ма и да се по јам нај ви шег мо же са вре ме ни је из ра зи ти не го у обли-
ку бо жан ства и бес ко нач но сти. [...] За раз ли ку од ми сти чар ског рас по ло же ња ро ман ти ча ра 
ко ји ра до сла ве езо те рич ност ћу та ња, екс пре си о нист ни ма ло не ма на ме ру да по бо жно за-
ћу ти пред раз от кри ва њем нај ду бље тај не. Са оп шти ти ову тај ну, оно су штин ско у по јав ном 
све ту је сте жи вот на по тре ба ње го вог умет нич ког из ра жа ва ња. За то и он има по тре бе за сли-
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Ан дрић у сво јој нај ра ни јој ли ри ци по ку ша ва да из ра зи сво је те шко мла да-
лач ко ис ку ство. 

Он ће у по ет ској про зи Ноћ из не ти вр ло очи гле дан ау то по е тич ки став 
на кон прет ход ног опи са би ља ка ко ји ма при да је људ ске осо би не: „Ви ме пи-
та те за љу де. / Од у ви јек је би ва ло да су ис ку ше ња си ла зи ла на свет и да је 
чо век чо ве ку зло чи нио, да је цве ће ве ну ло и да су не ви ни стра да ли, да су 
пје сни ци го во ри ли је зи ком тај но ви тим у по лу ја сним сли ка ма, па кад вам 
го во рим о цви је ћу, за што ме пи та те за љу де?“ (исТо: 157). И та ко се не пре-
ста но сме њу ју ту га и ра дост, на да и без на ђе, же ља за жи во том и га ђе ње 
пре ма ње му. Све док се не до ђе до ко нач ног од го во ра у по след њој ре че ни ци 
Ex Pon ta.

2. блесакисТинеуexPoNtu

Св’јет је овај ти ра нин ти ра ни ну, 
а ка мо ли ду ши бла го род ној. 

П. П. Ње гош

Већ сам на слов де ла ука зу је на пред сто је ћу там нич ку те ма ти ку бу ду-
ћи да су чу ве не Вер ги ли је ве ис по ве сти из пе ри о да про гон ства но си ле на слов 
Ex Pon to. У овој збир ци лир ско-ме ди та тив не про зе на ста вља ју се пе сни ко ви 
„раз го во ри са ду шом“ ка ко ће на зва ти свој пред го вор у пр вом из да њу Ex 
Pon ta Ни ко Бар ту ло вић. Те „раз го во ре“ мла ди пе сник је за по чео још у сво-
јим лир ским пе сма ма и за пи си ма из пе ри о да пре 1918. го ди не, да би се оне 
у јед ном ма ло из ме ње ном об ли ку – ме ди та тив не, пр о зно-по ет ске фор ме, 
ја ви ле пр ви пут и у штам па ном об ли ку. Бу ду ћи да је као мла дић био при пад-
ник ор га ни за ци је Мла да Бо сна, чи ји је је дан од пред став ни ка био ви нов ник 
атен та та на та да шњег ау стро у гра ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди-
нан да, Ан дрић је био утам ни чен као и сви при пад ни ци ове ре во лу ци о нар не 
мла да лач ке ор га ни за ци је. У та ко су ро вим окол но сти ма, осу ђен на са мо ћу 
и пат њу, мла ди Ан дрић је је ди ни из лаз и бег од са мо у би ства ви део у ствара-
њу, је ди ној све тлој тач ки на там ним жи вот ним пу те ви ма. „Или то при по-
ве дач мо жда при ча сам се би сво ју при чу, као де те ко је пе ва у мра ку да би 
за ва ра ло свој страх?“ (О при чи и при ча њу) (андРић 1976: 66).

Сти ли зо ва но у фор ми днев нич ких за пи са, фраг мен тар не ком по зи ци је 
са еле мен ти ма фа бу ла тив но-при ча лач ке осно ве, на осно ву ко је би смо мо гли 
до не кле хро но ло шки да ис пра ти мо ре до след до жи вља ја јед ног за ро бље ни-
ка, ово де ло са сто ји се од три це ли не. Као трип тих на пи са на су још не ка 
Ан дри ће ва де ла, по пут при по вет ке Пут Али је Ђер зе ле за, лир ска про за ко ја 
сле ди на кон Ex Pon ta – Не ми ри, а ка сни је и при по вет ка лир ске про ве ни јенци-
је – Је ле на, же на ко је не ма. По ред то га што пр ва три штам па на по сле рат на 

ко ви тим але го ри ја ма ко је об је ди њу ју оно што је при ро да, не би ра ју ћи, ра си па ла у мно штво 
ства ри (консТанТиновић 1976: 47).
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де ла спа ја фор ма трип ти ха, као тач ка ве зи ва ња сва ка ко им је и дух рат ног и 
по рат ног вре ме на у ко јем до ла зи до сло ма свих иде а ла ко ји су по сто ја ли у 
би ћу мла дог пе сни ка. Од иде је брат ства, ху ма ни те та, на де у „но вог чо ве ка“ 
ко ји ће се уз ди ћи из над ра за ра ња и рат ног ме те жа и на спа ље ним те ме љи ма 
са зи да ти но ву, леп шу, ху ма ни ју ре ал ност, Ан дрић ће од у ста ти при ка зав ши 
на је дан иро ни чан на чин пад од хе рој ства до ка ри ка ту ре, оли чен у ли ку 
Али је Ђер зе ле за, и лир ских су бјека та Ex Pontа и Не ми ра.

Што се фор ме де ла ти че, она ни је би ла пот пу но но ва у то до ба, бу ду ћи 
да су и нпр. Са пут ни ци Иси до ре Се ку лић би ли на пи са ни у фор ми крат ких, 
фи ло зоф ско-ме ди та тив них за пи са, или пак пре во ди Вол та Вит ме на (Walt 
Whitman) у Бо сан ској ви ли. Та ко ђе, ни ег зи стен ци ја ли стич ка те ма ти ка није 
би ла по себ но но ва чак ни код нас у то до ба, бу ду ћи да је пр ви наш мо дерни-
стич ки ро ман Бес пу ће Вељ ка Ми ли ће ви ћа об ја вљен це лих шест го ди на пре 
Ex Pontа. Оно што за и ста чи ни по себ ност овог де ла је сте спе ци фич на лапи-
дар на, згу сну та, по ет ско-фи ло зоф ска ре че ни ца ко ја на из ван ре дан на чин 
спа ја емо ци ју и ре флек си ју. Сво је вр сна ме ло дич ност, по вре ме на уз ви ше на 
ин то на ци ја, фик тив ни ди ја ло зи; ме лан хо ли чан до жи вљај жи во та и мла до-
сти, ете ри зам, ве ра у жи вот као ви тал ну сна гу, са мо су не ке од фор мал но-
-са др жин ских од ред ни ца ко је чи не ово де ло из ван ред ним и ори ги нал ним 
умет нич ким оства ре њем.

На са мом по чет ку Ex Pontа уо ча ва мо обра ћа ње лир ског ја „на ма“, чи-
та о ци ма, ко ји же ли да се ис по ве ди, да, до жи вља ва ју ћи пси хо ло шко рас те-
ре ће ње кроз „раз го вор“ са дру ги ма, осе ти да ни је сам у свом бо лу и на ди. 
Тек он да ка да су га спољ не окол но сти на гна ле да се окре не се би, „тек он да 
ка да му се ду ша пре тва ра ла у пу сти њу ко ја ви ше и не жед ни, ка да су му 
ре шет ке на про зо ру би ле та ко гу сте да ни је мо гао ни ру ку по мо ли ти да му 
ка не кап ки ше“, тек он да је у ње го вој већ умрт вље ној ду ши пла ну ло све тло 
(андРић 2016: 9). Од мах у сле де ћем фраг мен ту са зна је мо да је то све тло за пра-
во ра дост са зна ња, тј. спо зна је не ви дљи ве ло ги ке у жи вот ним до га ђа ји ма 
чо ве ка, што се по твр ђу је и на дру гим ме сти ма у де лу: „[...] он да би ва да у том 
ча су оча ја, иза спу ште них вје ђа, пред уну тра њим по гле дом пла не, као на гра-
да за све пат ње сун це дра го це них ка сних спо зна ја“ (андРић 2016: 64). То је 
спо зна ја о рав но те жи из ме ђу ра до сти и бо ла, из ме ђу гре ха и стра да ња, из међу 
„ча ше ме да“ и „ча ше жу чи“. 

Ми лан Бог да но вић и Слав ко Ле о вац го во ре о им пре си ја ма ко је су ве-
о ма из ра же не у овом де лу. За и ста, че сти су при ме ри ка да лир ски су бјект 
по сма тра не ке спо ља шње при зо ре опи су ју ћи ути сак ко ји оне иза зи ва ју у 
ње му: „Че сто сје дим са те и гле дам у хлад не је се ње бо је. [...] Све је у ме ни 
мр тво; та ко ми је до бро. Не до пи ре до ме не звук, умро ми је очи њи вид“ 
(андРић 2016: 64). Ме ђу тим, по ста вља се пи та ње: ка кве им пре си је мо же 
има ти осо ба ко јој је је ди ни ви дик усме рен на че ти ри хлад на зи да, у ће ли ји 
у ко ју са мо по вре ме но уђе по ко ји зрак сун ца? Упра во она кве ка кве су опи-
са не у го ре по ме ну том ци та ту. Бу ду ћи да спо ља не ма ви ше шта да се ви ди 
и до жи ви, лир ски су бјект се окре ће свом уну тра шњем све ту, на да ју ћи се да 
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ће га он из ба ви ти из та ме за тво ре нич ке ће ли је. Ту по чи ње екс пре си о ни зам, 
оли чен у бе гу од „па ни ке жи ва ца“ у ин тро спек ци ју. Спу тан и не мо ћан, у 
вла жној ја зби ни ко ја га по ни зу је до ско та, лир ско ја до жи вља ва пре о бра жај: 
„У ме ни бље сну ис ку пље на исти на. / По ко па на у шут њи и скром но сти ко јој 
нас учи не во ља, она го ри у ме ни и чи ни сјај у мо јој ду ши и мо јој ће ли ји“ 
(андРић 2016: 64). При ме ћу је мо до са да, а ви де ће мо и на да ље, да се мо тив 
све тло сти као пред став ник не ке дру ге, леп ше ствар но сти у овом де лу углав-
ном по ве зу је са тре ну ци ма ду хов не ка тар зе, бу ђе ња и спо зна је о оној „лу чи 
ми кро ко зма“ ко ја се на ла зи у сва ком чо ве ку, уко ли ко би „за гре бао“ ма ло 
ви ше ис под по вр ши не свог би ћа у по тра зи за оном су штин ском те жњом 
сва ког ho mo re li gi o su sa. Ње гош, ве ли ки Ан дри ћев узор, још је у Лу чи ми кро
ко зма дао не ке од нај по е тич ни јих опи са људ ске ду ше у на шој књи жев но сти: 
„Ево сла бе и ма ле не искре / ме ђу сун ца плам те ће свје то ве“ (ТоМовић 1990: 
172). Да кле, ду ша је та искри ца све тло сти ко ја во ди лир ског су бјек та ка Изво-
ру сво га би ћа, у бе смрт ни про стор плам те ћих све то ва. Ду ша је код Ан дри-
ћа увек у зна ку све тло сти, спо зна је, уз ди за ња из над та ме и чо ве ко вог па да. 
По ред по ве за но сти са ду шом, мо тив све тло сти се у Ex Pon tu до во ди и у 
ве зу са „реч ју уте хе“, са при чом, при ча њем, ко ји ода гна ва ју страх, али и пре-
ко сим бо ла сун ца са Је ле ном, же ном ко је не ма. Лир ско ја ће при за ла ску 
сун ца, у зим ском вре ме ну, за ми шља ју ћи глу хо ту и му клост шу ме пре кри-
ве не сне гом не где на по љу, очај нич ки уз вик ну ти: „Ку да ћеш, Је ле на? [...] 
Је ле на, Је ле на! (Ан дрић 2016: 14). Та же на се зва ла Не по му ће на Ра дост Жи-
во та, али то је у је зи ку ко јим је мо ја ду ша го во ри ла с њом би ла јед на је ди на 
звон ка ри јеч. С том же ном сам уре као са ста нак, усред гра да, у по би је ла да на. 
/ Ја сам до шао. Она ни је до шла. / Че као сам је“ (андРић 2016: 37). Мо тив Је-
ле не ће би ти раз ра ђен у пот пу но сти тек у по след њој фа зи Ан дри ће вог ствара-
ла штва, го ди не 1962. ка да ће ко нач но до вр ши ти и об ја ви ти трип тих о Јеле ни, 
же ни ко је не ма. Та ко ђе, мо тив пу то ва ња ко ји се че сто до во ди у ве зу са мо-
ти вом све тло сти, сун ца и ње го вог кре та ња по хо ри зон ту, свој за че так има 
упра во у Ex Pon tu, пу то ва ња ко је је нај ве ћа сре ћа, а ја вља се је ди но у снови-
ма. На јед ном од тих „пу то ва ња“ пи сац ће сре сти и Је ле ну. По ред пу то ва ња, 
мо ти ви бе ле бо је, ју тра и да на, као и че ка ња и на да ња ди рект но ће се пре-
не ти из Ex Pontа у ско ро че ти ри де це ни је ка сни је на пи са ну при по вет ку.

Пи та ње Бо га и ре ли ги о зно сти у Ex Pon tu уско је по ве за но са пој мом 
„фи ло зоф ске ме ди та ци је“ Кар ла Ја спер са (Karl Jaspers), ко ји се на до ве зао на 
Кјер ке го ра (Kierkegaard), ина че јед ног од Ан дри ће вих ду хов них узо ра, а тај 
по јам се од но си на „де лат ност у ко јој ја до ла зим би ћу и са мо ме се би“ (вуч-
ковић 2011: 129). По уз ви ше ном то ну, „ди ја ло гу“ са оцем, број ним иде ја ма 
о гре ху и стра да њу, са мом по ло жа ју лир ског су бјек та као па лог ан ђе ла, мо-
же мо до ве сти ово Ан дри ће во де ло у ве зу са хри шћан ско-би блиј ским на чи-
ном ми шље ња, али и са јед ном ис точ њач ком, пан те и стич ком ре ли ги о зно шћу, 
под чи јим ути ца јем је био и Цр њан ски и ко ја је би ла во де ћа у ње го вој идеји 
су ма тра и зма. Све су ово на чи ни из ла же ња из ста ња ре зиг на ци је и ег зи стен-
ци ја не те ско бе ко ји во де ка тран сце ден тал ном оп ти ми зму. Он се огле да у 
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„сја ју што га бог сви је том про си па“ и ве зе ћи ли ме од сун ца и сјенкâ. Тај 
оп ти ми зам не во ди лир ског су бјек та до не ке „дру ге оба ле“, тј. оно стра ног 
све та, већ до ег зи стен ци ја ли стич ког ис тра ја ва ња у овом жи во ту на зе мљи, 
ко ли ко год био те жак и му чан, јер ипак „ог њен, ми рис има ви но жи во та“ 
(андРић 2016: 18). Тек та да лир ско ја осе ћа да му ср це би је под гр лом и да је 
сми сао жи во та на про сто у са мом жи вље њу. Тај ап сурд ег зи стен ци је нај бо-
ље је об ја снио Ал бер Ка ми (Albert Camus) у свом есе ју о Си зи фу, а лир ском 
су бјек ту у овом де лу не пре о ста је ни шта дру го до гу ра ње ка ме на уз бр до 
оли че но у ра ду, ства ра њу, на по ру, у не пре ста ном ис пи ти ва њу свог уну тра-
шњег би ћа, јер је мо жда упра во у то ме скри вен сми сао жи во та, ко ји је са мо 
„не стал ни пра мен све тла из ме ђу дви је бес ко нач но сти“ (андРић 2016: 28).

3. Мисаообогуунемирима. Две го ди не на кон штам па ња Ex Pontа, 
Ан дрић об ја вљу је у ис тој го ди ни при по вет ку Пут Али је Ђер зе ле за и још 
јед ну зби р ку лир ско-ме ди та тив не про зе: Не ми ри (1920). Бу ду ћи да је на ста ла 
тре ћа по ре ду, зби р ка Не ми ри би ла је у сен ци прет ход них де ла, те је по бра-
ла и не ке не по вољ не кри ти ке. Стан ко То ма шић и Гу став Кр клец сма тра ли су 
да је Ан дрић упао у од ре ђе ни књи шки ма нир ко ји је већ за по чео у Ex Pon tu 
и да оно што је на пи сао не про из и ла зи из ду би не ње го ве ду ше, већ да су да ти 
са мо пу ки опи си спо ља шно сти. Са дру ге стра не, Рат ко Па ре жа нин и Ми лан 
Бог да но вић са гле да ли су по себ ност и је дин ство овог Ан дри ће вог оства ре ња 
и до шли до не ких оп шти јих за кљу ча ка. Не ми ри су оце ње ни као на ше нај леп-
ше и нај о се ћај ни је де ло, ко је ће над жи ве ти вре ме и ау то ра. Што се ис по ста-
ви ло као тач но, бу ду ћи да Не ми ри, као и Ex Pontо, и Зна ко ви по ред пу та, 
из ла зе у све ве ћем бро ју из да ња и на и ла зе на до бар од зив код са вре ме них 
чи та ла ца, чак цео век ка сни је. Раз лог то ме је, из ме ђу оста лог, све вре ме ност 
те ма ти ке ко ја по кре ће не ка од оп штих, ме та фи зич ких пи та ња, ко ја су од у век 
и ко ја ће за у век бу ди ти чо ве ко ву ра до зна лост, али без ко нач ног од го во ра. 

Као што је већ ре че но, и Не ми ри су ком по но ва ни у фор ми трип ти ха, 
са мо што за раз ли ку од Ex Pon ta сва ки део има по се бан на слов: Не мир од 
ви је ка, Не мир да на, Бре го ви. Раз лог то ме је ко хе рент ни ја ком по зи ци ја Не
ми ра бу ду ћи да сва ки од ова три на сло вље на де ла тач но пра ти раз вој пе-
сни ко ве емо тив не ре флек си је: о не ми ру ко ји је ве чан, те му до да је атри бут 
„од ви је ка“, јер су и на ше прет ке му чи ла ра зна ег зи стен ци јал на пи та ња, као 
што му че и нас да нас; по том не мир да на ко ји је ви ше окре нут та да шњој 
со ци јал ној, али и ства ра лач кој про бле ма ти ци, где се по ка зу је Ан дри ћев 
ан га жман, ина че из у зет но ре дак у чи та вом ње го вом опу су; па све до Бре
го ва ко ји су сим бол стал но сти и веч но сти „не мир не“ при ро де, ко ја бу ду ћи 
и са ма у ди ја лек ти ци су прот но сти и ра зним кре та њи ма, тај не мир пре но си 
и на чо ве ка ко ји је окру жен њо ме. На тај на чин при ка зао је Ан дрић јед ну 
све оп шту по ве за ност из ме ђу чо ве ка и при ро де, ко ја са мо слу жи као по за-
ди на на ко јој се нај бо ље осли ка ва ју чо ве ко ва ма лен кост и осе тљи вост, а 
по го то во пе снич ка.
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Сам на слов ове лир ске пр о зе упу ћу је на оп ште ду хов но ста ње по сле-
рат ног де фе ти зма и без на ђа, ка да чо век гу би сва ки ста би лан осло нац и 
схва та ре ла тив ност све га што га окру жу је. Ми лан Бог да но вић је нај вер ни је 
опи сао ду шев но ста ње та да шње омла ди не: 

„Ми жи ви мо тра ги чан тре ну так пре крет ни це у жи во ту чо ве чан-
ства, збу ње ни и раз би је ни као ждра ло ви ве тром и ма глом. На шој ге не-
ра ци ји ни је би ло су ђе но да има јед ну од оних мир них суд би на у ко ји ма 
је све рав но и глат ко као мор ско огле да ло у да ни ма бо на це [...] Ми смо 
из гу би ли ста ре пу те ве, а но ве не на шли, и уне зве ре ни, у вр то гла ви ци 
од за о ши ја не са да шњо сти, ми дрх ти мо у оче ки ва њу ‘не ви дљи ва и не-
по зна та уда р ца’“ (богдановић 1962: 20). 

Ка ко се мо же ви де ти из са мог са др жа ја де ла, ва ри ра ње на сло ва у пр ва 
два де ла ове књи ге мо же ука зи ва ти на ви ше фи ло зоф ски, дис тан ци ра ни ји 
при ступ про бле му не ми ра. Ан дрић као да да је сво је вр сну ти по ло ги ју не-
ми ра, на сто је ћи да от кри је њи хо во по ре кло и срод ност. Је дан је уоп ште ни, 
ег зи стен ци јал но-ме та физчки не мир, дру ги је про у зро ко ван кон крет ним 
дру штве но-исто риј ским окол но сти ма, а тре ћи осе ћа јем људ ске не мо ћи пред 
ве ли чан ством при ро де, што се у ду ху пан те и зма мо же до ве сти у ве зу са 
оним пр вим, ме та фи зич ким не ми ром. 

Мо тив све тло сти у Не ми ри ма по ве зан је, пре све га, са иде јом о Бо гу, ко ја 
је слич но оној у Ex Pon tu, ре зул тат кјер ке гор ске бор бе чо ве ка из ме ђу крај ње 
сум ње и ап со лут не ве ре. Лир ски су бје кат осе ћа да је „он (бог) ми ран као 
сјај и да из би ја као сви је тло из сва ке ства ри ство ре не, али, са дру ге стра не, 
бог то ли ко ћу ти да се већ по ми шља да га не ма“ (андРић 2016: 83). Све тлост 
је и ми сао о Бо гу, ко ја ка да не ста не, оста вља уса мље но лир ско ја ко је у том 
тре нут ку та ме са гле да ва „на лич је жи во та“. По ред бо га, и чо век, а по себ но 
пе сник, онај је ко ји у су ро вој ди ја лек ти ци све то ва, ко ја се огле да у сме њи-
ва њу ра ђа ња и уми ра ња, за кла ња ру ка ма и гру ди ма ма ло чо вје ко во сви је тло, 
ко је се до во ди у ве зу са очи ма лир ског су бјек та. То ни је слу чај ност, бу ду ћи 
да се од у век ве ро ва ло да су очи огле да ло ду ше, а тај мо тив се ве о ма очи глед-
но ја вља у јед ном од фраг ме на та: „Плам са ла је дрх та ва све тиљ ка и у ње ном 
зе лен ка стом сја ју ја ви дјех на ста клу за ко јим је ле жа ла ноћ, сво је ли це [...] 
за лу ду сам склапао очи, био сам осу ђен и мо рао сам уви јек по нов но да гле-
дам се би у очи“ (андРић 2016: 90). Та ко се и у Не ми ри ма ди рект но на ста вља 
јед на од екс пон тов ских иде ја ин тро спек ци је као осве тља ва ња свог уну тра-
шњег би ћа. Мо тив огле да ла ина че је ти пи чан екс пре си о ни стич ки мо тив, 
ко јим се ства ра осе ћај удва ја ња би ћа, и на тај на чин са гле да ва ју и све тле и 
там не стра не чо ве ко ве уну тра шњо сти ко ја на сто ји да се вра ти сво ме цен тру. 
У том осве тља ва њу до ла зи се и до че жње за ани мом, иде ал ном же ном, ко ја је 
рав но прав на по ло ви на ду ше лир ског ја. Ме ђу тим, за раз ли ку од пред ста ве 
же не у Ex Pon tu, ко ја је сва од све тло сти и сно ва и ко ја, бу ду ћи у не по сред-
ној ве зи са сим бо лом сун ца, оли че ње ви та ли зма и же ље за жи вље њем, жена 
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у Не ми ри ма ја вља се са мо на два ме ста, и то углав ном као ту ђа, да ле ка, 
по ве за на са слут њом смр ти. Та же на има ко шту ња ву ру ку и са бла сно ли це, 
ја вља се ка да све тлост га сне. Же на је, да кле, у пр вим Ан дри ће вим лир ским 
за пи си ма при ка за на са јед не стра не као ан ђео, а са дру ге као оли че ње де-
мон ског, што ће би ти од зна ча ја за ге не зу ње го вог да љег ро ман си јер ског и 
при по ве дач ког опу са, у за ви сно сти од то га да ли ће же на би ти опи си ва на у 
ње го вим де ли ма ко ја су окре ну та там ној или сун ча ној стра ни.. 

У крат ком про зном фраг мен ту Ноћ у во зу из дру гог де ла Не мир да на 
мо ти ви све тло сти и та ме по ве за ни су са кон крет ном дру штве но-исто риј ском 
си ту а ци јом, са пре во зом ју на ка во зом, на слу ћу је мо, на не ко но во ме сто где 
ће да ље од слу жи ва ти сво ју ка зну. Све тле ви зи је по ве за не су са оним што је 
на по љу, што се да на слу ти ти иза пр о зо ра ва го на: „Во зи ли смо се уз мо ре. 
Сву да је био раз ли је вен сјај сун ца ко је је са да не гдје за ла зи ло“ (андРић 2016: 
89). Док би, са дру ге стра не, чим се окре не, тог сја ја и ви ди ка не ста ло пред 
та мом зло вољ них вој ни ка, ње го вих са пут ни ка на пу ту у но во стра да ње. 
Ко ли ки је ути цај исто риј ских окол но сти на ду шев но ста ње та да шњих љу ди 
нај бо ље се мо же ви де ти ако прет ход ни ци тат из Но ћи у во зу до ве де мо у 
ве зу са ис ка зом Ми ла на Бог да но ви ћа из есе ја о Не ми ри ма: 

„[...] Је дан рат, је зо вит као мо ра, кр вав до не ба, и још не у га шен, јер 
под пе пе лом не где ти ња уга рак ко ји за ма ло мо же да пла не; и те шке, 
сти хиј ске ре во лу ци је, ко је за сре ћу не ких да ле ких по ко ле ња, као за уте ху 
на ма, му че и на точ ку ки да ју да на шње чо ве чан ство – по љу ља ли су нас 
у све сти и са ве сти, и по мра чи ли нам до ју че, као ве дри дан, све тле ви-
ди ке“ (богдановић 1962: 20). 

Ти „све тли ви ди ци“ сим бол су на де, же ље за жи во том, ко ја од ли ку је 
ка ко чо ве ка, та ко и чи та ву при ро ду ко ја жу ди за сун цем као основ ним из во-
ром жи во та: „Сун це се ју трос из гу би ло и све се ди гло да га тра жи“ (андРић 
2016: 109). Лир ски су бјект осе ћа да је чи та ва при ро да и све око ње га уз не-
ми ре но и да је сви ма за јед нич ка та те жња за ослон цем, за не чим ста бил ним 
и ве чи тим као што је сун це. Али, убр зо ће до ћи до но ве спо зна је, да се ни 
у сун це не мо же узда ти, јер је оно пут ник, и као та кво део све про жи ма ју ћег 
при род ног кре та ња. Пре о ста је још је ди но на да оли че на у слут њи да ће мо-
жда до ћи онај дан ка да ће све да се сми ри и за ћу ти и ка да ће „сва дје ла и сви 
раз ло зи ле жа ти као мир на ста да у пу ном сун цу бож јег да на. И да ну не ће 
би ти кра ја“ (андРић 2016: 129). То је иста она слут ња оли че на у сим бо ли ци 
све ти о ни ка ко ји го ри у но ћи и ра ђа на ду у по сто ја ње не ког дру гог све та. Са 
дру ге стра не, же ља за бри са њем кра ја упу ћу је на опи ра ње лир ског су бјек-
та про ла зно сти ко је је он све стан тек ка да се упо ре ди са ве ли чан стве ном 
при ро дом пред ко јом осе ћа сво ју не моћ, јер сун це увек сја и зе мља пу ту је, 
а он са мо “пи је вре ме ко је про ла зи“. Где је из лаз и уте ха у тре ну ци ма та ко 
су ро вих са зна ња? Док се не до ђе до тог дру гог све та, ва ља тра жи ти уте ху 
на овом. Мо жда је спас у иде ји све брат ства љу ди ко ји су сје ди ње ни у пат њи, 
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али и у ис тој „же љи за сре ћом“. За кљу чу је мо, до кле год се љу ди „др же за 
ру ке“, до кле год је сја ја чо ве ко вог ра зу ма, ни је све из гу бље но. 

На кра ју се мо же за кљу чи ти: по ред број них слич но сти и раз ли ка (ви ше 
на фор мал ном не го на пла ну са др жи не) – од лир ских пе са ма до про зног лир-
ског за пи са са од ре ђе ном хро но ло ги јом до жи вља ја, и ва ри ја ци ја ма слич них 
или истих ми сли у Ex Pon tu, пре ко пре чи шће ни је емо ци је, а са мим тим и 
хо мо ге ни је ком по зи ци је у Не ми ри ма – сва ова пр ва Ан дри ће ва лир ска оства-
ре ња на сто је да по ка жу ду шев ну сна гу јед ног на па ће ног би ћа ко је же ли да, 
у ча со ви ма про све тље ња и ду хов не ка тар зе, по ве ру је у жи вот и људ ску 
сло гу. Сто га би смо са оправ да њем мо гли ре ћи да је овим де ли ма, и по ред 
мо ме на та та ме, сум ње и ре зиг на ци је, Ан дрић за по чео ону ли ни ју свог ства-
ра ла штва ко ја не у мит но во ди ка „сун ча ној стра ни“.
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МАР КО РИ СТИЋ КАО ПА РО ДИЈ СКИ ЈУ НАК –  
ИЛИ ЈЕ ДАН ДО ЖИ ВЉАЈ СА ВРЕ МЕ НИ КА 

У ру ко пи сној остав шти ни Ми ло ша Н. Ђо ри ћа са чу ва на је 
нео бја вље на па ро ди ја о Мар ку Ри сти ћу. Ин те ре сант но да нас из гле-
да та па ро ди ја, с об зи ром на чи ње ни цу да је на ста ла нај ве ро ватни-
је из ме ђу 1952. и 1954, и по при ро ди ства ри ни је мо гла би ти чак ни 
по ну ђе на за об ја вљи ва ње, а ка мо ли штам па на – као све до чан ство не 
са мо о ус пе лом књи жев ном из ра зу, не го и о аспек ти ма и по сле ди-
ца ма Ри сти ће вог ан га жма на по сле Дру гог свет ског ра та, на ста ло 
го то во исто вре ме но док је тај и та кав ан га жман био у пу ној сна зи.

Кључ не ре чи: Мар ко Ри стић, Ми лош Н. Ђо рић, по сле рат на 
књи жев ност, па ро ди ја.

За хва љу ју ћи на сто ја њи ма и ан га жо ва њу Оде ље ња По себ них фон до ва 
На род не би бли о те ке Ср би је1 на сре ђи ва њу и пу бли ко ва њу ру ко пи сне остав-
шти не Ми ло ша Н. Ђо ри ћа, да нас се с пра вом мо же ре ћи да је ње го во књи-
жев но де ло на из ве стан на чин ре ва ло ри зо ва но и учи ње но до ступ ним, а 
ње го ва дру штве на де лат ност, на ро чи то у го ди на ма из ме ђу два ра та, об је-
ди ња ва њем по је ди нач них при ло га ра су тих по гла си ли ма оног вре ме на – 
осве тље на и упот пу ње на.2

У скла ду са тим, мо же се пре ци зно утвр ди ти пе ри од Ђо ри ће вог нај плод-
ни јег књи жев ног ра да, а то је сва ка ко пе ри од не по сред но пред Пр ви свет ски 

1 Ру ко пи сна остав шти на Ми ло ша Н. Ђо ри ћа, по кло ње на На род ној би бли о те ци Срби је 
2016. го ди не, чу ва се у Фон ду мла ђих књи жев них ру ко пи са и ар хи ва ли ја, Оде ље ње По себ них 
фон до ва На род не би бли о те ке Ср би је (Бе о град), као Ар хи ва Ми ло ша Ђо ри ћа (сиг на ту ра Р 
1315). У окви ру еди ци је Жи ва про шлост об ја вље на је пр ва књи га Ђо ри ће вих Иза бра них 
де ла Ре кви ри ра ни мо ти ви (ЂоРић 2019).

2 Број ни Ђо ри ће ви при ло зи об ја вљи ва ни то ком го ди на у ли сто ви ма и ча со пи си ма 
са ку пље ни су и об је ди ње ни по у зда ним утвр ђи ва њем ау тор ства на осно ву ру ко пи сних 
пред ло жа ка, бу ду ћи да је ве ћи на њих би ла пот пи са на псе у до ни ми ма, или не пот пи са на, а 
то ком го ди на и при пи си ва на дру гим ау то ри ма (в. ЂоРић 2019).
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рат, то ком рат них де ша ва ња и ме ђу рат но до ба, као и до ми нан тан кри тич-
ко-па ро диј ски из раз, би ло да се ра ди о по е зи ји или о про зним тек сто ви ма 
об ја вљи ва ним то ком го ди на. Кри ти ка књи жев них при ли ка и по ја ва у књи-
жев ном жи во ту не по сред но пред из би ја ње Ве ли ког ра та, ка рак те ри ше кор-
пус ње го вих кри тич ко-па ро диј ских при ло га (па ро ди ја, епи гра ма, са ти рич-
ких сти хо ва) об ја вље них на стра ни ца ма Пи је мон та под псе у до ни мом Уз дах 
Су тон чић по чет ком дру ге де це ни је 20. ве ка3 – и тај сег мент Ђо ри ће вог 
ства ра ла штва нео п ход но је има ти у ви ду ка да се раз ма тра па ро диј ски кор-
пус срп ске књи жев но сти 20. ве ка. Ве ро ват но због по ме ну тог пред рат ног 
ан га жма на, од 1919. го ди не от по чи ње Ђо ри ће ва са рад ња у об но вље ној По
ли ти ци, на по зив Сло бо да на Риб ни ка ра,4 а ње го ви про зни при ло зи ко ји се 
по ја вљу ју у По ли ти ци тих го ди на, ин те ре сант ни су и по из бо ру те ма и по 
на чи ну на ко ји про го ва ра о ствар но сти тог вре ме на, бу ду ћи да ау тор у њи-
ма ве о ма пре ци зно ука зу је на низ ано ма ли ја ти пич них за на шу сре ди ну и 
пе ри од на кон круп них исто риј ских по тре са, ве што пре тва ра ју ћи ша љи ви 
тон у кри ти ку, ду хо ви тост у са ти рич ну жа о ку. Го ди на ма је Ђо рић био са рад-
ник ли ста по пу ња ва ју ћи сво јим при ло зи ма нај пре под ли стак, а за тим пу не ћи 
ступ це ру бри ке Ме ђу на ма и ја вља ју ћи се пе ри о дич но освр ти ма у Бе о град
ској не де љи и Кроз Бе о град и те стра ни це све до чан ство су о ње го вом јав ном 
ан га жма ну обе ле же ном ве о ма оштром кри ти ком дру штве не ствар но сти.

Има ју ћи у ви ду та кву вр сту ви ше го ди шњег ан га жо ва ња, јед но у сва ком 
сми слу не цен зу ри са но при су ство – у овом слу ча ју до бро вољ ца у Ве ли ком 
ра ту, пи сца, гра до на чел ни ка Зе му на, углед ног ле ка ра и јав ног рад ни ка – отва-
ра се, ње го вим пот пу ним не ста ја њем са јав не и књи жев не сце не, пи та ње 
пра зни не у кул тур ном и дру штве ном жи во ту у де це ни ја ма по сле Дру гог 
свет ског ра та, пра зни не у ко јој ег зи сти ра ње по је ди на ца ко ји би по пут Ми-
ло ша Ђо ри ћа би ли сво је вр сни кри ти ча ри и ту ма чи но во о сво је не сло бо де и 
но во фор ми ра не др жа ве.

По вод за ова кво по сма тра ње пру жа јед на Ђо ри ће ва па ро ди ја про на ђе на 
у ру ко пи сној остав шти ни, ко ја по при ро ди ства ри то ком пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка, ка да је по свој при ли ци на пи са на, ни је мо гла би ти об ја вље-
на. Па ро ди ја се ти че ан га жма на Мар ка Ри сти ћа по чев од 1944. го ди не, ко ји 
Ђо рић на се би свој ствен на чин, као не ко ко је у књи жев ност ушао уда ра ју-
ћи на књи жев не ау то ри те те тог до ба, а по том го ди на ма у По ли ти ци пи сао 
при ло ге кри ти ку ју ћи не ми ло срд но раз не дру штве не по ја ве и по ли тич ке по тезе 

3 Па ро ди ја као кри тич ки текст код Ђо ри ћа из ра жа ва усме ре ност про тив тра ди ци о нал-
них кри тич ких обра за ца за сно ва них на ин сти ту ци о на ли зо ва ним по е тич ким кон цеп ци ја ма 
– Бог да на По по ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа и ма хом је у функ ци ји од бра не аван гард не по ет ске 
ми сли срп ских мо дер ни ста пр ве и дру ге де це ни је 20. ве ка – В. Пет ко ви ћа Ди са, С. Ви на-
ве ра, С. Сте фа но ви ћа, Д. Ми три но ви ћа, М. Ћур чи на итд. (в. бедов 2013: 120–164).

4 Пи смо се чу ва у ру ко пи сној остав шти ни и по сла то је из Бе о гра да на Ђо ри ће ву фран-
цу ску адре су (Пи смо Слободана Риб ни ка ра Ми ло шу Ђо ри ћу од 4. ју ла 1919. го ди не, Р 1315/I/1, 
Крф ски днев ник, л. 21, Ар хи ва Ми ло ша Н. Ђо ри ћа, Фонд мла ђих књи жев них ру ко пи са и 
ар хи ва ли ја, Оде ље ње по себ них фон до ва, На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град).
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без ика кве цен зу ре5 – пред ста вља и ту ма чи, не по гре ши во и го то во исто вре-
ме но док је Ри сти ћев јав ни ан га жман био у пу ној сна зи и за ле ту, ука зу ју ћи 
у пр вом ре ду на ње го ву по губ ност. На тај на чин, у вре ме ну огра ни ча ва ња 
и за ти ра ња ства ра лач ке сло бо де, вре ме ну ко је Ђо рић про во ди у не кој вр сти 
из гнан ства, оста вље но је ау тен тич но све до чан ство ко је го во ри и о књи жев-
ним и о дру штве ним при ли ка ма, на ста ло у ти ши ни не ко га ко ме је јав на реч 
би ла ус кра ће на, као ре пре зен ту оног де ла гра ђан ске ин те ли ген ци је гур ну-
те по сле Дру гог свет ског ра та на жи вот ну и ства ра лач ку мар ги ну.6

Мар ко Ри стић 1944. го ди не упра во у По ли ти ци об ја вљу је сво је пр ве 
ан га жо ва не члан ке, у но во о сво је ној сло бо ди. На слич ној по зи ци ји у истом 
ли сту – у пот пу но дру га чи јим окол но сти ма нео дво ји вим од ње го вих по сту-
па ка – ста јао је Ми лош Ђо рић 1919. Те при вид но слич не по зи ци је, чи ја се 
срод ност ис цр пљу је у чи ње ни ци да обо ји ца об ја вљу ју по сле свет ских ра-
то ва у истом ли сту – раз два ја не по мир љи вост њи хо вих из бо ра. Ђо рић по сле 
Пр вог свет ског ра та уче ству је у из град њи но вог дру штва за ко је је иза брао 
да се бо ри и жр тву је и из те чи ње ни це из ви ре ње го ва лич на сло бо да и мо рал-
ни кре ди би ли тет кри ти ча ра, из над ко јих је увек ин те рес за јед ни це. Ри сти-
ће во не у че ство ва ње у рат ним де ша ва њи ма до во ди га у по зи ци ју у ко јој је 
иза брао да дра ма тич но вре ме убр за ног дру штве ног пре о бра жа ја и ре во лу-
ци о нар них про ме на, оси гу ра соп стве ним ета бли ра њем у ру ху по у зда ног 
из вр ши о ца по ли тич ких на ло га и у том из бо ру пре су дан је у нај ве ћој ме ри 
– лич ни ин те рес.

Мо жда се у та квој по став ци кри је Ђо ри ће во ин те ре со ва ње за Ри сти ћев 
ан га жман и по ступ ке ко ји му ни су мо гли би ти по во љи, као и по тре ба да 
та ква ње го ва на сто ја ња са чу ва од за бо ра ва у фор ми ко ја му је нај свој стве-
ни ја – па ро диј ској. Да би се на слу ти ли раз ло зи ко ји су ин спи ри са ли Ђо ри ћа, 
нео п ход но је осве тли ти чи ње ни це из вре ме на оку па ци је и не по сред но по сле 
ње, вре ме на ко је су обо ји ца ис ку си ли.

Ђо рић оку па ци ју про во ди у Бе о гра ду. Дру ги свет ски рат до че као је у 
Бол ни ци ми ло срд них се ста ра у Зе му ну, на ме сту ше фа Ко жног оде ље ња. У 
ле то 1941. из др жав не слу жбе „без пра ва на ми ро ви ну“ от пу шта га Не за ви сна 

5 Из бор по ме ну тих тек сто ва до не сен је у по гла вљу На де жур ству (в. ЂоРић 2019: 243– 
322).

6 О Ђо ри ће вом по ло жа ју све до чи, из ме ђу оста лог, слу чај у ве зи са об ја вљи ва њем 
ње го ве струч не књи ге Рет ке ко жне бо ле сти (1951) по во дом ко је га је остра шће но на пао 
Алек сан дар Ко стић члан ком У од бра ну на шег је зи ка, у Ме ди цин ском гла сни ку 1952, обру-
ша ва ју ћи се ко ли ко на Ђо ри ће ве ко ва ни це и је зик у по ме ну тој књи зи, то ли ко и на ње го ву 
лич ност. Не сум њи ви зна чај Ђо ри ће ве књи ге на по љу дер ма то ло ги је оста је на кон тог на па-
да у сен ци, а чи тав слу чај и по ле ми ка за вр ша ва се на су ду ча сти Срп ског ле кар ског дру штва, 
из ри ца њем уко ра Ђо ри ћу због „не до стој ног на чи на во ђе ња струч не по ле ми ке“. Ин те ре-
сант но је по ме ну ти да у Ђо ри ће ву од бра ну уста је је ди но Ста ни слав Ви на вер, ко ји је и сам 
осе тио не ми лост ре жи ма у том пе ри о ду, члан ком под на сло вом Лин гви сти ка код ле ка ра, у 
ко јем ће за кљу чи ти: „Та ко су др. Ми ло ша Ђо ри ћа и осу ди ли без са слу ша ња“ (в. бедов 2013: 
36–40).
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др жа ва Хр ват ска. Исте го ди не у но вем бру, као шеф Ко жног оде ље ња Оп ште 
др жав не бол ни це у Бе о гра ду, од био је да пот пи ше Апел срп ском на ро ду. 
На кон то га га хап си Ге ста по и два ме се ца про во ди као та лац у Ба њич ком 
ло го ру.7 Ње го ва су пру га Бо сиљ ка Ми хај ло вић умр ла је 1942. и Ђо рић не-
из ве сне да не оку па ци је про во ди сам у ста ну у Скер ли ће вој ули ци. О том 
пе ри о ду све до чи јед на бе ле шка Бран ка Ла за ре ви ћа у Днев ни ку јед но га ни
ко га, где у за пи су од 30. де цем бра 1945, да ју ћи не ку вр сту „па ра сто са овој 
на шој књи жев но сти“ и го во ре ћи о то ме ко ли ко их је по би је но, ко ли ко их је 
умр ло од при род не, а ко ли ко од гра ђан ске смр ти и ко ли ко их је ко ји ћу те, 
Ла за ре вић бе ле жи, по ред ни за име на, и име док то ра Ђо ри ћа ко ји ћу ти у по-
ме ну тој Скер ли ће вој ули ци (лазаРевић 2007: 270–271). По за вр шет ку Дру-
гог свет ског ра та, ре ше њем Ми ни стар ства на род ног здра вља Ср би је, у зи му 
1946. го ди не Ђо рић је пре ме штен из Бе о гра да у Ниш и по ста вљен за ше фа 
Ко жно-ве не рич ног оде ље ња Оп ште бол ни це.8 У Бе о град ко ји је мо рао не 
сво јом во љом да на пу сти те 1946, вра ти ће се сим бо лич но тек 1975. го ди не, 
ка да је по соп стве ној же љи са хра њен на Но вом гро бљу – же љи у ко јој се може 
пре по зна ти че жња за пре сто ни цом, али и од јек не прав де ко ји га је ти штао.

С дру ге стра не, унук Јо ва на Ри сти ћа, углед ног срп ског др жав ни ка и 
не ка да шњег кња жев ског и кра љев ског на ме сни ка, нај ве ћи део вре ме на не-
мач ке оку па ци је про во ди у Вр њач кој Ба њи у са на то ри ју му свог та ста докто-
ра Дра гу ти на Жи ва ди но ви ћа,9 скло њен од ра та10 и од стра хо та оку па ци је, 

7 На сед ни ци ше фо ва и при ма ри ју са Оп ште др жав не бол ни це у Бе о гра ду, по во дом 
про чи та ног Апе ла срп ском на ро ду, Ђо рић је об ја снио због че га не мо же да пот пи ше апел 
ко ји су осим ње га и још јед ног ко ле ге пот пи са ли сви при сут ни. Због то га, уо чи 5. но вем бра 
ухап сио га је Ге ста по и све до 14. де цем бра 1941. остао је као та лац у Ба њич ком ло го ру.

8 Про го во ри ће Ђо рић људ ски на са стан ку Срп ског ле кар ског дру штва, као да је знао 
за ову Ла за ре ви ће ву бе ле шку, већ по чет ком 1946. и за то про го ва ра ње – због отво ре ног 
по ка зи ва ња не тр пе љи во сти пре ма по сле рат ном ре жи му – ис ку си ће „бла жу ка зну“ пре ме-
шта ја у Ниш (в. бедов 2013: 13–41).

9 „Ви ла ’Жи ва ди но вић’ по диг ну та је 1929. го ди не у са мом цен тру Вр њач ке Ба ње. То 
зда ње, ин спи ри с а но фран цу ском ар хи тек ту ром тре ће де це ни је 20. ве ка, сма тра ло се јед ним 
од нај лук су зни јих и нај ре пре зен та тив ни јих обје ка та у Вр њач кој Ба њи. Дух град ског за пад-
но е вроп ског жи во та уне ли су ро ди те љи Ше ве Ри стић, же не Мар ка Ри сти ћа – док тор Дра-
го љуб Жи ва ди но вић и ње го ва су пру га Де сан ка, као пр во бит ни вла сни ци те ви ле“ (Ђукић
ПеРиШић 2012: 372).

10 По сто ји све до чан ство Ра до сла ва Гру ји чи ћа, ислед ни ка Спе ци јал не по ли ци је за 
вре ме не мач ке оку па ци је о хап ше њу Мар ка Ри сти ћа са гру пом ко му ни ста у Кру шев цу, због 
по ма га ња на род но о сло бо ди лач ке бор бе тј. ло кал ног пар ти зан ског од ре да на Го чу. Пре ма 
том све до чан ству, Ри стић је пу штен и спа сен ло го ра на ин тер вен ци ју ми тро по ли та Јо си фа 
(Цви јо ви ћа), при ја те ља Ри сти ће вог та ста и ње го вог за ла га ња код Ми ла на Не ди ћа, ко ји је, 
пре ма све до че њу, осло бо дио Ри сти ћа, уз обра зло же ње: „без об зи ра на ње го ву кри ви цу, он је 
унук на шег нај ве ћег по ли ти ча ра Јо ва на Ри сти ћа“. Уз гред, Гру ји чић бе ле жи и де та ље ис тра-
ге, уз при мед бу да се Ри стић др жао „ку ка вич ки“ си му ли ра ју ћи бо лест, а да је од мах 1944, 
у тек сто ви ма у По ли ти ци, по ка зао не за хвал ност пре ма они ма ко ји су га спа си ли, оце њу јући 
да та кав гест ни је био „ни го спод ски ни чо ве чан ски“ (глигоРиЈевић 2009: 153–156).
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уз по ро ди цу и при ја те ље,11 да би док рат на деј ства још ни су ни би ла у пот-
пу но сти окон ча на, већ 1944. го ди не про го во рио у сви ма нај ва жни јим гла-
си ли ма. Гла сни је и енер гич ни је не го што би мо гло би ти оправ да но, у те шком 
и не си гур ном вре ме ну од већ ди на мич ног ус по ста вља ња но ве ко му ни стич-
ке вла сти, ко ја је жу ри ла да се раз ра чу на са сво јим не ис то ми шље ни ци ма, 
од но сно са сви ма ко ји ма је мо гла да се при ка чи од ред ни ца „из дај ни ка“ – Ри-
сти ће во исту па ње оста је као сво је вр сно све до чан ство ко ли ко о при ли ка ма, 
то ли ко и о ка рак те ру.12

По сма тра ју ћи са мо оне при ло ге из тог вре ме на ко је је сам Ри стић же лео 
да са чу ва об ја вљу ју ћи их 1946. у пу бли ка ци ји под сим бо лич ним на сло вом 
Смрт фа ши зму – сло бо да на ро ду (РисТић 1946), би ра ју ћи на тај на чин оно 
што ће ка рак те ри са ти ње гов јав ни ан га жман, мо же се кон ста то ва ти да је у 
пе ри о ду од 5. но вем бра 1944. до 1. ма ја 1945, об ја вио де вет тек сто ва у Поли
ти ци, Бор би и Гла су Је дин стве ног на род ноосло бо ди лач ког фрон та Ср би је.13

Оно што је од ре ди ло по ме ну те тек сто ве, сва ка ко је од су ство Ри сти ће-
вог уче шћа у ра ту и за у зи ма ње ар би тер ске по зи ци је, са ко је са мо и ни ци ја-
тив но, док рат још ни је зва нич но за вр шен, по зи ва на об ра чун са тзв. „из дај-
ни ци ма“ па рти зан ске осло бо ди лач ке бор бе. За др жа ва ју ћи исту ма три цу 
ко ја под ра зу ме ва ве ли ча ње ко му ни стич ке пар ти је, упу ћи ва ње на ре чи ње-
них чел ни ка, по чев од Јо си па Бро за, пре ко Ми ло ва на Ђи ла са, Ко че По по-
ви ћа и Пе ка Дап че ви ћа, по зив на да љу бор бу, од но сно на об ра чун са сви ма 
они ма ко ји су из би ло ког раз ло га по сма тра ни као „не при ја те љи“ – а то су 
у пр вом ре ду до ма ћи гра ђан ски ин те лек ту ал ци – оно је што по ред же сти не 
ка рак те ри ше без ма ло све Ри сти ће ве ис ту пе. Кон стан та свих тих исту па 
сва ка ко је ин тер пре та ци ја мр жње као не че га што је пот пу но при клад но 
ка да је у пи та њу иде о ло шки „не при ја тељ“.

Те ис ту пе ре пре зен ту ју сва ка ко два нај по зна ти ја тек ста. Пр ви је чла нак 
Смрт фа ши зму – сло бо да на ро ду (РисТић 1944а), у ко јем по ред за ла га ња за 

11 У по ме ну тој књи зи Жа не та Ђу кић Пе ри шић за бе ле жи ће да је Иво Ан дрић 1941. из 
Бе о гра да, оти шао у Вр њач ку Ба њу у са на то ри јум Ри сти ће вог та ста, где се дру жио са Мар-
ком Ри сти ћем и ње го вом су пру гом, Све ти сла вом и Да ром Ма ро дић и са Бран ком Бра ни са-
вље ви ћем. О при ли ка ма у ко ји ма су про во ди ли то вре ме, све до чи Ми о драг Б. Про ти ћа, 
ко ји се се ћа су сре та са Ан дри ћем у Врњ ци ма, чи ји је из глед – бе ли ка пут, си ве пан та ло не, 
бри жљи во обри ја но ли це и за че шља на ко са – ода вао го спод ство, у дру штву са Мар ком и 
Ше вом Ри стић... (ЂукићПеРиШић 2012: 372). 

12 Ди ску та бил но је ту ма че ње Ми о дра га Б. Про ти ћа да је Ри стић члан ке у По ли ти ци 
1944. го ди не, у ко ји ма се об ру ша ва на гра ђан ске ин те лек ту ал це, на пи сао је ди но и ис кљу-
чи во „из стра ха од смр ти и же ље да са чу ва жи вот“, не би ли „пред у хи трио сво је смак ну ће 
пре смак ну ћа оних 105 ин те лек ту а ла ца, мно го ма ње ’кри вих’ од ње га“ – стра ха про ис те клог 
због оп ту жбе Јо си па Бро за у тек сту у Про ле те ру 1939, у ко јем је Ри стић жи го сан због при-
ја тељ ства са „па ри ским троц ки стом и бур жо а ским де ге не ри ком Бре то ном“ (в. ПРоТић 2000: 
542–544).

13 Ин те ре сант но је при ме ти ти да се Ри стић огла ша ва ме сец да на пре по зна тог про-
грам ског члан ка За мач и за пе ро – по зи ва књи жев ни ци ма да уче ству ју у „об но ви зе мље и 
кул ту ре“, ко ји 1. де цем бра об ја вљу је у Бор би Ра до ван Зо го вић (1944).
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са чи ња ва њем „два огром на ис то ри ска ин вен та ра: ин вен тар мо рал не ле по-
те (не се бич но сти, хе ро и зма и све сти) и ин вен тар стра хо те и сра мо те“, ко је 
су ге ри ше „све ту ду жност“ свих ко ји су под оку па ци јом гле да ли „из бли за 
из дај ство и гро зу, лаж и зло чин ства“ да са сво је стра не до при не су да „на 
крив це, из дај ни ке и раз бој ни ке, крв ни ке соп стве ног на ро да“ пад не „је ди на 
пра вед на – не ми ло срд на ка зна“ и стра стве ног за ла га ња за пот пу но уни ште ње 
„из дај нич ке ре ак ци је“ (РисТић 1944а) – на ро чи то по ра жа ва Ри сти ћев до жи-
вљај сло бо де, у ко јем се мо же чи та ти оно што је уне ко ли ко обе ле жи ло ра ни 
пе ри од ко му ни стич ке вла сти, а то је сва ка ко спе ци фи чан од нос пре ма срп-
ској исто ри ји.14 Из ве сне спе ку ла ци је о Ри сти ће вом уче шћу у до ста вља њу 
по да та ка но вој вла сти по сто је, оста је отво ре но пи та ње ко ли ко су по у зда не, 
али ње гов текст оце њен је у по то њим го ди на ма као сво је вр сна по тер ни ца, 
ко ја је сим бо лич но озна чи ла по че так про го на и об ра чу на са не ис то ми шље-
ни ци ма,15 зва нич но об зна њен на на слов ној стра ни По ли ти ке 27. но вем бра 
1944. го ди не спи ском 105 осо ба стре ља них од лу ком Пр вог кор пу са На род-
но-осло бо ди лач ке вој ске Ју го сла ви је.16 Као по твр да то га мо же се по сма тра ти 
и дру ги ње гов текст, штам пан већ на ред ног да на у истом ли сту За јед но су 
по шли у смрт они ко ји су за јед но по шли у зло чин (РисТић 1944б), у ко јем се 
тај спи сак ам не сти ра не дво сми сле ним по здра вља њем са оп ште ња Вој ног 
су да Пр вог кор пу са НОВЈ о су ђе њу рат ним зло чин ци ма у Бе о гра ду, и да ва-
њем ја сног од го во ра на по ста вље но пи та ње ко је још уз „не мач ке крв ни ке“ 
крив за зло чи не: „Зло чин је је дан и не де љив, и од го вор ност за ње га јед на и 
не де љи ва. И ка зна та ква мо ра да бу де“ (РисТић 1944б). Иа ко у овом члан ку 
Ри стић не на во ди ни јед но име, за до во љив ши се кон ста та ци јом да су у смрт 
по шли за јед но они ко ји су по шли у зло чин,17 ви ше је не го ре чи то на гла ша-
ва ње да се за јед но „у том шља му из да је и рат них зло чин ста ва, на ла зе и они 
ко је је до ју че Бе о град сма трао сво јим углед ним гра ђа ни ма, и ко ји су се 

14 Ри сти ће во раз ма тра ње сло бо де би ће осве тље но у кон тек сту ана ли зе па ро ди је.
15 На при мер, Жа не та Ђу кић Пе ри шић Ри сти ће ве тек сто ве озна ча ва као „по тер ни цу“, 

али ин си сти ра њем на те зи да је ве ро ват но при ја тељ ство са Ри сти ћем ути ца ло на то што 
Ан дрић „ни је до шао у опа сност да оде оним пу тем ко јим су не тра гом не ста ли мно ги пред-
став ни ци пред рат не вла сти“ – у из ве сном сми слу као да убла жа ва те жи ну ње го вих по сту-
па ка (ЂукићПеРиШић 2012: 422). С дру ге стра не, то што је Ри стић „бла го си љао по гро ма шки 
спи сак на смрт осу ђе них су гра ђа на-не ис то ми шље ни ка“, за Го ра ну Ра и че вић је не дво сми-
сле но и пот пу но раз от кри ва ње ње го вог ка рак те ра, ко ји је иден ти чан и ка да је у пи та њу 
уплив на суд би ну Ми ло ша Цр њан ског и јед но ак тив но ба вље ње бив шим „при ја те љем“ 
то ком ко јег ће Ри стић от кри ти „сво ју пра ву при ро ду де нун ци јан та што га зи по ле ше ви ма 
умр лих при ја тељ ста ва, не зна ју ћи, да са хра њу је и се бе“ (Раичевић 2021: 227).

16 Ме ђу стре ља ни ма, као „на род ни не при ја те љи и рат ни зло чин ци“ би ли су из ме ђу 
оста лих Све ти слав Сте фа но вић, Бран ко По по вић и дру ги. Мно ги су осу ђе ни на слу же ње 
ка зне и ли ше ни гра ђан ских пра ва и ча сти... (саоПШТење... 1944: 1–2).

17 Ри стић ће ипак би ти пре ци зан на во де ћи сле де ће: „Не ди ће ви ми ни стри и аген ти спе-
ци јал не по ли ци је, окру жни на чел ни ци и пот ка зи ва чи, чла но ви пре ког су да Срп ске др жав не 
стра же и Пе ћан че ви чет ни ци, ге не ра ли и аген ти Ге ста поа, про фе со ри уни вер зи те та и жан-
дар ми, но си о ци Ка ра ђор ђе ве зве зде и Дра жи ни ко ља чи...“ (РисТић 1944б: 1).
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на ме та ли као ели та срп ског на ро да“, а ко је је тај исти на род по чео већ да 
уни шта ва „не по гре ши вом ру ком сво је прав де“ (РисТић 1944б: 1).

По сле по след њег об ја вље ног члан ка из по ме ну те бро шу ре у ма ју,18 
ле то 1945. про ве шће Ри стић „бди ју ћи“19 над ру ко пи сом Ан дри ће ве Трав
нич ке хро ни ке, то ком при пре ме ро ма на за штам пу, ко ји ће се по ја ви ти у 
из да њу Др жав ног из да вач ког за во да Ју го сла ви је, да би се убр зо исте го ди не 
оти снуо у ди пло мат ске во де на ме ште њем на ме сту ју го сло вен ског ам ба са-
до ра у Па ри зу, а не што ка сни је за у зео и функ ци ју пред сед ни ка др жав не 
Ко ми си је за кул тур не ве зе са ино стран ством, ко ја је пру жа ла не ма ли ау то-
ри тет и дру штве ни ути цај.

* * *

Ђо ри ће ва не на сло вље на па ро ди ја на ста ла је, су де ћи по до га ђа ји ма које 
по ми ње, из ме ђу 1952. и 1954. го ди не, бу ду ћи да раз ма тра Ри сти ће ву уло гу 
у по кре та њу ча со пи са Све до чан ства чи јих је 17 бро је ва иза шло то ком 1952. 
го ди не,20 при лог ни је мо гао на ста ти ра ни је. С дру ге стра не, 1954. го ди не Ри стић 

18 И у оста лим тек сто ви ма из те го ди не Ри стић је не у мо љив. Од гло ри фи ка ци је Јо си-
па Бро за у тек сту Ти то и Ср би ја (РисТић 1944в), кам па ња за да љу „без гре шну“ и „све ту“ 
бор бу, жи го са ње „из дај ни ка“ уз по ми ња ње „лу дог хе ге мо ни стич ког сна о ’Ве ли кој Ср би ји’“, 
пре но си се и у на ред ни текст Из дај ник Дра жа Ми ха и ло вић и ње го ви фа ши стич ки са у че сни
ци (РисТић 1944г), у ко јем је ак це нат на не де љи во сти зло чи на „ко је су хи тле ров ци вр ши ли“ 
и „по ко ља“ чет ни ка Дра же Ми ха и ло ви ћа, при пад ни ка „по жи вин че не ар ми је хи тле ров ске 
смр ти“. По зив на линч је кон стан та го то во свих Ри сти ће вих тек сто ва из тог вре ме на, а на овом 
ме сту ће пр ви пут, по сле уоп ште не осу де бе о град ских да ма и го спо де, по че ти и по имен це 
да осу ђу је, из ме ђу оста лих Дра ги шу Ва си ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа... на зи ва ју ћи све оне ко ји 
исти ну не ће да при зна ју „са у че сни ци ма то га зло чи на, ко ме у гну со би не ма рав на, да кле 
мо рал ним крив ци ма“. До ма ћа из дај нич ка ре ак ци ја и осу да ста рог ре жи ма та ко ђе је пред мет 
члан ка из на ред не го ди не На дан дво го ди шњи це смр ти Ве се ли на Ма сле ше (РисТић 1945а) у 
ко јем је сло бо ди из во је ва ној од стра не пар ти за на су прот ста вље на „алек сан дров ско ап сан ска“ 
др жа ва и „кун дач ко-агент ски ре жим“ уз го то во ре френ ски по зив за не у мо љи во шћу пре ма 
„сви ма са у че сни ци ма у оном огром ном ком плек су фа ши стич ких зло чи на чи ја је јед на од 
жр та ва био и Ве се лин Ма сле ша“. У тек сту Де ло и смрт Ива на Го ра на Ко ва чи ћа (1945б) отићи 
ће Ри стић за ко рак да ље, тра же ћи да књи жев на кри ти ка и „дру ге ду хов не де лат но сти“ бу ду 
„во ју ју ће“ и „ору ђе бор бе и оруж је у бор би“. И у члан ци ма Пе тар До бро вић (1945в), Цр ве ној 
ар ми ји (1945г) и Пра зник жи во та (1945д), не ће Ри стић од у ста ти од жи го са ња „из дај нич ке 
ре ак ци је“, ве ли ча ња мр жње и осве те и по зи ва ња на не пре кид ну бор бу ка ко ни ка да ви ше 
„сен ка из дај нич ке про шло сти не ће мо ћи па сти“ на бо љу бу дућ ност ко ју тре ба из гра ди ти. 

19 Из раз ће упо тре би ти Жа не та Ђу кић Пе ри шић (2012: 425–426), пра ве ћи гре шку у 
тврд њи да је Ри стић био ди рек тор Др жав ног из да вач ког за во да Ју го сла ви је. На ме сту ди рек-
то ра у то вре ме на ла зио се Алек сан дар Ву чо (о то ме све до чи и ње гов пот пис на из да вач ком 
уго во ру: Ар хив СА НУ, Лич ни фонд Иве Ан дри ћа, 69–71, Уго во ри: Про све та, Свје тлост, 
Др жав ни из да вач ки за вод Ју го сла ви је, ја ну ар –но вем бар 1945), а Ри стић је пре од ла ска у 
Па риз био глав ни уред ник у по ме ну том за во ду.

20 Пр ви број по ја вио се 22. мар та 1952, по след њи, се дам на е сти број по ја вио се 1. но вем-
бра 1952. го ди не.
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об ја вљу је Три мр тва пе сни ка, књи жи цу у ко јој „са хра њу је“ Раст ка Пе тро-
ви ћа, По ла Ели ја ра и Ми ло ша Цр њан ског. С об зи ром на чи ње ни цу да је 
Ђо рић очи то пра тио до га ђа је на књи жев ној сце ни тог вре ме на, те шко да би 
про пу стио при ли ку да та кав до га ђај и још је дан, у сва ком сми слу не до ли чан 
Ри сти ћев гест,21 не про ву че кроз сво ју па ро диј ску при зму. Да кле, по све му, 
ње го ва па ро ди ја ве ро ват но је ис пи са на пре 1954. го ди не. 

Па ро ди ја у це ло сти гла си:

Мар ко Ри стић књи шки Га ван
Кај мак ча лан мр зи сла ван,
јер у ра ту, као Мор лак,
за у зео на ју риш – Тор лак!

А на кра ју про шлог ра та,
Мар ко по че да ба ра та,
ко да бе ше ма ло жр тве,
он за тра жи гла ве мр тве!

Сад по кре ну „Све доч – ан ства“:
у тој ре чи ра зна „ан – ства“,
због про кле тог оног „ан“,
ди ја лек тич ки је пл – ан:

Би ло про за, би ло стих,
све је „l’an“, l’an an sich!
Па мет ни ји кмет од се ла,
то је жи жа свих на че ла!

Ча со пис тај „Све до чан ства“
про чу се због свог „ан – ства“,
би ло про за, би ло стих:
све је „l’an“ an an sich.

Мар ко опет сад ки ди ше,
„да не бу де мр жње ви ше“,
но ве по бра он ло во ре:
мр тва уста не го во ре!

Да, ре ћи је вр ло ла ко:
Мар ко ра ди на о па ко,
сад ова ко сад она ко,
ра ди зло и на о па ко!22 

21 Уз гред, у нај но ви јим раз ма тра њи ма то Ри сти ће во де ло озна че но је као „нај не мо рал-
ни ји пам флет срп ске ли те ра ту ре“ (Раичевић 2021: 227).

22 Па ро ди ја се чу ва у ру ко пи сној остав шти ни („Мар ко Ри стић...“, Р 1315, Ар хи ва Ми-
ло ша Н. Ђо ри ћа, Фонд мла ђих књи жев них ру ко пи са и ар хи ва ли ја, Оде ље ње по себ них 
фон до ва, На род на би бли о те ка Ср би је, Бе о град).
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Су де ћи по алу зи ја ма ко је пра ви на по чет ку, не ма сум ње да је Ри сти ће ва 
„кам па ња“ из 1944. и 1945. го ди не – ве ро ват но у пр вом ре ду на стра ни ца ма 
По ли ти ке, ве о ма до бро по зна та Ђо ри ћу. Ри сти ће во тра же ње „мр твих гла ва“ 
од но си се по све му на по ми ња не члан ке из 1944. Смрт фа ши зму – сло бо да 
на ро ду и За јед но су по шли у смрт они ко ји су за јед но по шли у зло чин, на чи ју 
те жи ну је ука за но.23 Али, сти хо ви: „Мар ко опет сад ки ди ше, / ’да не бу де 
мр жње ви ше’“, ди рект на су алу зи ја на текст Мар ка Ри сти ћа Да мр жње више 
не бу де об ја вљен 1952. у Све до чан стви ма (1952а), као део по ле ми ке иза зва-
не Кр ле жи ним при ло гом На гро бу Пе тра До бро ви ћа (1952), до не тим на 
на слов ној стра ни ци пр вог бро ја ча со пи са. Ова по ле ми ка има ла је не ма ли 
од јек у јав но сти и мо же се прет по ста ви ти да је би ла не по сред ни по вод за 
на ста нак па ро ди је, те се са тог аспек та па ро ди ја мо же по сма тра ти као до 
са да не по зна ти при лог по зна тој по ле ми ци ко ја је у сва ком сми слу обе ле жила 
по ја ву Све до чан ста ва, а до не кле и ути ца ла на њи хо ву суд би ну.

Сви аспек ти по ме ну те по ле ми ке одав но су осве тље ни, по го то во у кон-
тек сту но во по кре ну тог ча со пи са (в. Пековић 1986: 126–128), али да би се 
схва ти ле Ђо ри ће ве алу зи је, ње гов до жи вљај са мог спо ра и Ри сти ће ве уло-
ге ко ју тај спор от кри ва, нео п ход но је под се ти ти се нај ва жни јих де та ља. На-
и ме, Кр ле жин при лог, тј. фраг мент из днев ни ка од 14. мар та 1946, са др жи 
нај бла же ре че но про во ка тив не ли те рар но уоб ли че не асо ци ја ци је ње го вог 
до жи вља ја срп ске пре сто ни це – жи вих и мр твих љу ди – ко ји у ње го вој ин-
тер пре та ци ји по ста ју си но ни ми са да шњо сти и про шло сти ви ђе не на на чин 
за ко ји је те шко од ре ди ти да ли је по сле ди ца ма нир ске над ме но сти и пре-
зи ра или сра чу на то сти на озбиљ ни ју про во ка ци ју,24 на ко ју ре ак ци ја ни је 
из о ста ла. У том сми слу за ни мљив је текст Мар ка Ри сти ћа под по ме ну тим 

23 На Ри сти ће ву до ста вљач ку уло гу ко ју осве тља ва ју но ви из во ри упу ћу је, из ме ђу 
оста лих и Го ра на Ра и че вић (2021: 227). Ра ди се о бе ле шци ге не ра ла Јеф та Ша ши ћа, ду го-
го ди шњег ше фа КОС, ко ји Ри сти ћа озна ча ва као са рад ни ка ОЗНЕ, на во де ћи та чан спи сак 
име на ко је је Ри стић као „до бар по зна ва оц при ли ка у Бе о гра ду“ дао слу жби (ви де ти: ЦвеТ-
ковић 2019: 123–125). Те шко је не за пи та ти се да ли се у Бе о гра ду оног вре ме на зна ло за 
та кву Ри сти ће ву уло гу и да ли је у том слу ча ју Ђо ри ће ва алу зи ја на „мр тве гла ве“ знат но 
те жа, а од лу ка да о све му то ме оста ви за пис – ипак хра бар гест?

24 У опи су од ла ска на гр об Пе тра До бро ви ћа на бе о град ском гро бљу, Кр ле жа ни же 
нај пре сво је им пре си је о из гле ду гра да, из ло га са јеф ти ним играч ка ма и књи жа ра ма ко је 
су „исто та ко јеф ти не“, му ва ма по из ло же ним „ме зе лу ци ма“, да би пре ко опи са цр кве на 
гро бљу у ко јој гле да у „ба лет ну, пла во ко су фи гу ру Хри сто ву над обла ци ма, као над ка квом 
тор том од слат ког сни је га“, пре шао на асо ци ја ци је ко је у ње му иза зи ва ју брон за не би сте 
офи ци ра па лих „’бра не ћи отаџ би ну’“, у Ал ба ни ји 1915, код Ла по ва 1941... ко је про ви ру ју из 
сво јих ку ти ја „гро теск но, хар ле кин ски“. Све то је увод за, у нај ма њу ру ку, не у ме сан осврт, 
нај пре на ге не ра ла Ми ло ша Ва си ћа, чи ји је гроб за Кр ле жу „цр но, бли ста во кри ло мр тве 
чав ке“, са „па те тич ним нат пи сом: „Осва јач Кај мак ча ла на“ и при се ћа ње на ње го ву оп ту жбу 
из 1913, по ко јој је Кр ле жа „ау стриј ска шпи јун чи на“, а по том и на чи та ву пле ја ду срп ских 
др жав ни ка: Ни ко лу Па ши ћа „са глу по сти ли зо ва ном бра дом“, Ми ла на Ср шки ћа, Ва си ли ја 
Гр ђи ћа, Во ји сла ва Ма рин ко ви ћа... Сво је им пре си је Кр ле жа за вр ша ва ска ред ним опи сом 
по гре ба у ко јем су из врг ну ти ру глу сви сег мен ти тог оби ча ја (1952: 1–2).
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на сло вом, ко ји се по ја вљу је као про прат на ре ак ци ја на ко мен тар Кр ле жи ног 
тек ста из пе ра Ми о дра га Ја ни ћи је ви ћа.25 На и ме, Ја ни ћи је ви ћев од го вор 
Кр ле жи – уз оп ту жбу за уве ре дљи ву сли ку Бе о гра да ко ју да је и ци ни чан 
од нос пре ма про шло сти – ту ма чи и оце њу је Мар ко Ри стић, иа ко на Кр ле жи-
ном спи ску кроз шет њу бе о град ским гр о бљем, пр ви гроб „на нај от ме ни јем 
мје сту, мра мор ни обе лиск“, при па да Ри сти ће вом де ди, и уз од ред ни цу „прво-
ра зред но гра ђан ско гро бље из ере про спе ри те та обре но ви ћев ског“, слу жи 
Кр ле жи да спон та но пре ђе на „еру“ вла да ви не Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа – 
по ми ња њем гро бо ва нај зна чај ни јих др жав ни ка тог вре ме на (кРлежа 1952: 2).26 
Об ја вљи ва ње „Ле ван тин че вог“ на па да на Кр ле жу Ри стић ту ма чи по тре бом 
да се обе ло да ни „ло ше кај мак ча лан ско шти во“ ко је по ње му оли ча ва мен-
та ли тет „ма ло гра ђан ски, ли це ме ран, шо ви ни стич ки, сплет ка ро шки и ни зак“, 
док са мо пи смо оце њу је као симп том и „не из бе жно на сле ђе из не дав них 
алек сан дров ских и ве ли ко срп ских вре ме на“ ко је је „ин фек тив но жа ри ште“ 
дру штве ног „ор га ни зма“. Упи њу ћи се да од рек не Кр ле жи ном тек сту би ло 
ка кву зло на мер ност, „увре ђе ним Ср би ма“ ко ји су се осе ти ли по бу ђе ни да 
бра не „угро же ну част Бе о гра да“ Ри стић по ру чу је „да се за сти де пред том 
гри ма сом слат ког пра во сла вља, ко ја је ис кри ви ла цр те њи хо вог ли ца“, не 
ли бе ћи се да Ја ни ћи је ви ћев од го вор оце ни као „глуп и пер фи дан, рас пли нут 
и ја дан, бле бе тав, и под му као“. Уз сма тра ње да је по треб но „бра ни ти и Југо-
сла ви ју и Ср би ју од ве ли ко ср ба и ’ро до љу ба’“ (РисТић 1952а: 5–6), дра стич-
но је и Ри сти ће во из јед на ча ва ње ге не ра ла Ва си ћа, са ге не ра ли ма Пе тр ом 
Жив ко ви ћем, Ми ла ном Не ди ћем и Дра жом Ми ха и ло ви ћем.27 

За раз у ме ва ње Ђо ри ће вих алу зи ја у па ро ди ји, још два тек ста ове по-
ле ми ке зна чај но је по ме ну ти, јер се из њих ви ди ка ко су Све до чан ства и 
њи хо ва уре ђи вач ка по ли ти ка би ли до че ка ни у јав но сти. Ја ни ћи је вић у свом 
од го во ру Ри сти ћу – Мр жње ни је ни би ло (1952б), от кри ва иден ти тет и ве о ма 
пре ци зно уо ча ва раз ло ге Ри сти ће вог гне ва и мр жње, ко ји су у су прот но сти 

25 Ја ни ћи је вић, ко ји тек ка сни је от кри ва свој иден ти тет, нај пре пот пи сан као „Ле ван-
ти нац“, свој од го вор, тј. ре ак ци ју на Кр ле жин текст по слао је уз пи смо са мом Кр ле жи, јер 
ре дак ци је бе о град ских ча со пи са на вод но ни су хте ле да тај од го вор об ја ве, да би Кр ле жа и 
пи смо и текст усту пио ре дак ци ји Све до чан ства, ко ја су све пу бли ко ва ла уз Ри сти ћев про-
прат ни текст и под за јед нич ким на сло вом „Да мр жње ви ше не бу де“. 

26 Ја ни ћи је вић ве о ма пре ци зно ту ма чи Кр ле жи не алу зи је и ње гов ци ни зам усме рен 
пре ма „про шло сти и веч но сти“, уз про во ка тив но пи та ње „до ка да ће мо се ми кла ња ти и 
под ри ги ва њи ма и ра зно ра зним мар тов ским ки се лим шту ца њи ма на ших књи жев них ве ли-
ка на и њи хо ве ква зи ли те рар не ис пљув ке уда ра ти на пр ве стра ни це на ших ли сто ва и ча со-
пи са“ (ЈанићиЈевић 1952а: 5).

27 Ко мен та ри шу ћи „Ле ван ти че ве“ по ли тич ке на кло но сти, ко ји је текст пот пи сао ка-
рак те ри стич ним „смрт фа ши зму – сло бо да на ро ду“, Ри стић бе ле жи да би му бо ље од го вара-
ло да је сво је пи смо: „за вр шио фор му лом ’За Кра ља и Отаџ би ну!’, фор му лом у ко јој по јам 
отаџ би не има ло гич но, баш онај сми сао ко ји му је, по де фи ни ци ји, мо рао да ва ти не са мо 
ге не рал Ва сић не го, исто та ко ло гич но – да оста не мо при ге не ра ли ма – и Пе тар Жив ко вић, 
Ми лан Не дић или Дра жа Ми ха и ло вић“ (РисТић 1952а: 5).
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са на сло вом тек ста. Ти раз ло зи су ви ђе ни у Ри сти ће вој по тре би да од бра ни 
Све до чан ства од јав ног мње ња, а за тим да од бра ни Кр ле жу као свог прија-
те ља28 и ње го ву „ми зан троп ску и мр зо вољ ну про зу“, тер ми но ло ги јом ко ја 
слу жи да уте ра страх у ко сти и „ре вол вер ским шти вом“ ко је је за пра во 
озбиљ на по ли тич ка прет ња. За це лу по ле ми ку зна ча јан је и Ри сти ћев текст 
Pro do mo sua (1952б), као све до чан ство о ре ак ци ји јав но сти на са му по леми-
ку, али и о то ме да је по ја ва Све до чан ста ва иза зва ла низ кри ти ка и по де-
ли ла кул тур ну јав ност.29 Симп то ма тич но је и Ри сти ће во на бра ја ње прет њи 
у ано ним ним ре ак ци ја ма на по ме ну ти чла нак Да мр жње ви ше не бу де, а 
ин си сти ра ње на по грд ним име ни ма ко ји ма је на зи ван – „из род и бе стид ник“, 
ко ји „пљу је на про ли ве ну крв срп ских ју на ка“, „про да на ду ша“ и „уд ба шко-
-дво р ски мо но пол ски по вла шће ни над ре а ли стич ки књи жев ник“, ко ји је „узео 
на се бе уло гу пла ће ни ка иза бу си је, до у шни ка“, „ку ка ви ца, пол трон, без о бра-
зник и ци ник“... – гра ни чи се са у нај ма њу ру ку са ма зо хи стич ким по ри вом. 
Под во де ћи ипак све то под ста но ви ште „ве ли ко срп ско и ра си стич ко“ оних 
ко ји та пи сма пи шу, Ри стић ће и ов де оста ти до сле дан ка да је у пи та њу тзв. 
бор ба „про тив шо ви ни зма“ и „ре ак ци о нар них те жњи“, на гла ша ва ју ћи да је 
уре ђи вач ка по ли ти ка и са мо по сто ја ње ча со пи са Све до чан ства – „ору ђе у 
бор би про тив ’нај са вре ме ни јег’ об ли ка кон тра ре во лу ци је“ (РисТић 1952б: 3).

Ка да се све са гле да, по ста ју ја сне Ђо ри ће ве алу зи је ко је се од но се на 
ча со пис Све до чан ства и на по ме ну ту по ле ми ку, али је ва жно на гла си ти и да 
са ме по ле ми ке ни је би ло, по кре та чи ча со пи са и уред ни ци, као и уре ђи вач ка 
по ли ти ка об зна ње на у пр вом бро ју,30 ја сна иде о ло шка обо је ност и сам кон цепт 
Све до чан ста ва, ни су мо гли има ти Ђо ри ће ве сим па ти је, што је чи тљи во из 

28 Тих го ди на, бли скост са Кр ле жом, због ње го вог по ли тич ког и дру штве ног ути ца ја, 
мно ги су ко ри сти ли за учвр шћи ва ње соп стве не по ли тич ке по зи ци је, па су ње го ви до ла сци 
у Бе о град би ли при ли ка да се та „бли скост“ де мон стри ра. На при мер, пре ма тврд њи Бо ри-
сла ва Ми хај ло ви ћа, у књи жев ним кру го ви ма се сма тра ло да „Ри стић Кр ле жу, кад овај 
до ђе у Бе о град, не ра до де ли са дру ги ма, сма тра га сво јом лич ном сво ји ном, а се бе ње го вим 
на ме сни ком за ис точ ни, па ша луч ки део Бал ка на“ (МиХаЈловић 2019: 351). 

29 По гр де, за мер ке и не го до ва ња ко ја пра те Све до чан ства од њи хо вог пр вог бро ја, за 
Ри сти ћа су пр о сто не што што пра ти ча со пис „као мр мља ње за спас ду ше на ше за бри ну тих 
бо го у год них ду шо бри жни ка, као њу њо ре ње у сво јој но во гро бљан ској слат ко пра во слав ној 
осе тљи во сти увре ђе них за ду шних ба ба, али бо га ми и као не што гла сни је ано ним но епи-
сто лар но кре шта ње кај мак ча ла но ид них, да не ка жем ле ван тин ских ве ли ко срп ских ре ци-
ди ви ста“ (РисТић 1952б: 3).

30 Не тре ба ићи да ље од увод ног тек ста Уз пр ви број у ко јем се мо же про чи та ти: „Да 
би на ше ства ра ла штво мо гло од ра зи ти и из ра зи ти ве ли ке ис то ри ске пре о бра жа је на шег 
дру штва, да би умет нич ком су ге стив но шћу ре чи, бо је, об ли ка или зву ка мо гло ево ци ра ти 
мо рал ну и људ ску ве ли чи ну ти тов ског под ви га на ше зе мље, да би, јед ном ре чи, мо гло од-
го во ри ти ви си ни сво јих со ци ја ли стич ких за да та ка, оно мо ра да на ђе сво је ме сто и сво ју 
сло бод ну ори јен та ци ју у сло же ном про це су раз вит ка људ ске кул ту ре.“ (биХаљи-МеРинидР. 
1952: 1), а ко ји пот пи су ју Ото Би ха љи-Ме рин, Оскар Да ви чо, Ми лан Де ди нац, Ели Фин ци, 
Ду шан Ма тић, Мар ко Ри стић, Алек сан дар Ву чо – да би би ло ја сно да све то Ђо ри ћу ни је 
мо гло би ти бли ско.



ње го вог раз ма тра ња сим бо ли ке ко ју на гла ша ва по и гра ва њем са мим на зи вом 
ча со пи са.31 

Та ко ђе, за ни мљи во је са гле да ти опа ску о Ри сти ће вој мр жњи Кај мак-
ча ла на, ко ја је сва ка ко ин спи ри са на по те за њем Кај мак ча ла на у са мој по ле-
ми ци, али та опа ска за Ђо ри ћа има и ши ре зна че ње. Ри сти ћев до жи вљај не-
че га што сим бо ли ше по при ште нај же шћих бор би на Со лун ском фрон ту 1916, 
из у зет но хе рој ство и стра да ње Ср ба и чи ње ни цу да су срп ски вој ни ци по сле 
из гнан ства пр ви пут сту пи ли на сво ју зе мљу осва ја њем Кај мак ча ла на ко ји 
су зва ли Ка пи ја сло бо де – за Ђо ри ћа је ите ка ко мо рао би ти увре дљив. С 
дру ге стра не, Ри сти ће ва, у нај ма њу ру ку не при ме ре на ин тер пре та ци ја сло-
бо де пла си ра на не што ра ни је у члан ку Смрт фа ши зму – сло бо да на ро ду из 
1944,32 из ко је се чи та пот пу но бри са ње и не при зна ва ње за слу га и жр та ва 
за осва ја ње сло бо де у прет ход ном свет ском ра ту, за си гур но је у Ђо ри ће вим 
очи ма би ло сво је вр сно све то гр ђе. Уто ли ко и од ред ни ца „књи шки Га ван“ 
као алу зи ја на Ри сти ће во по ре кло и дру штве ни ста тус, али и на ње го ву 
гру бост и без ду шност,33 за тим по и гра ва ње ре чи ма Мор лак/Тор лак34 ко је 

31 Иа ко је од лу ка о по кре та њу ча со пи са до не се на са нај ви ших пар тиј ских ме ста у 
са гла сју са „де мо кра ти за ци јом“ со ци ја ли стич ког уре ђе ња, зна чај ча со пи са у кон тек сту 
из ве сног осло ба ђа ња од на мет ну тог дог ма ти зма би ло је мо гу ће од ме ри ти знат но ка сни је, 
док је тај зна чај Ђо ри ћу, у вре ме ну у ком је пи сао па ро ди ју, при род но био не по знат. Чак ће 
и од ли чан по зна ва лац и ту мач при ли ка у књи жев ном жи во ту тог вре ме на, Ни ко лај Тим чен-
ко, до но се ћи по дат ке о на чи ну по кре та ња ча со пи са, ре ла ци ји Књи жев не но ви не – Све до чан
ства и по ле ми ка ма ко је су од ра жа ва ле раз ли ке у схва та њу књи жев но сти тзв. „мо дер ни ста“ 
и „ре а ли ста“, за кљу чи ти да – и по ред зна ча ја ча со пи са на пла ну отво ре но сти за раз ли чи та 
ста но ви шта, не го ва ња ди ја ло га, за ла га ња за ства ра ла штво осло бо ђе но иде о ло шког ба ла ста 
и из ве сног окре та ња ка европ ској кул ту ри – „на чин на ко ји су по кре ну та Све до чан ства 
по ка зу је да се зна чај овог ли ста ис цр пљу је на до ме ну књи жев ног жи во та и иде о ло ги је и да 
за есте ти ку ипак не ма пре ве ли ко зна че ње“ (ТиМченко 2006: 94).

32 Ри сти ће во раз ма тра ње сло бо де ви дљи во је у кон ста та ци ји да „ми ствар но сло бод-
ни ни ка да ни смо би ли, а по сле ове је зи ве три и по го ди не дво стру ког ро бо ва ња, ми ко ји смо 
жи ве ли под те ро ром хи тле ров ске оку па ци је и срп ског фа ши зма, ми мо ра мо сло бо ду тек да 
учи мо, и тек да за слу жи мо. Ми јој још ни смо до ра сли, ми је још ни смо до стој ни.“ (РисТић 
1944а: 1). За ни мљи во би би ло упо ре ди ти тај до жи вљај сло бо де, са Ђо ри ће вим, на ста лим 
по сле пре жи вље не епи де ми је пе га вог ти фу са, по вла че ња пре ко Ал ба ни је и су о ча ва ња са 
смр ћу ко је је ис ку сио као ме ди ци нар на остр ву Ви до... 

33 „Га ван м. пеј. вр ло бо гат чо век, ве ли ки бо га таш (по Га ва ну, без ду шном бо га та шу 
и твр ди ци из нар. пре да ња)“ (вуЈанић и др. 2007: 180). Ма ло је ве ро ват но да се ова од ред ница 
од но си на Ри сти ће во књи жев но де ло, али тре ба ис та ћи да су ње го ве над ре а ли стич ке пре-
о ку па ци је и при пад ност гру пи оних ко ји су по сва ку це ну на ме та ли на сил но ме ња ње тра-
ди ци о нал них кул тур них мо де ла, Ђо ри ћу – ко ји у свом књи жев ном из ра зу не на ги ње но вим 
ра ди кал ним то ко ви ма ме ђу рат не срп ске књи жев но сти – мо ра ли би ти од бој ни.

34 Ако би смо при хва ти ли да је Ђо рић под мор ла ци ма под ра зу ме вао не вер ни штво, 
од на ро ђе ност, има ло би сми сла при хва ти ти ту ма че ње по ко јем је тор лак онај ко ји тор ла, 
тј. раз ме ће се. Обе ре чи има ју сва ка ко по грд но зна че ње („Мор ла ци м. мн. [према итал. 
Mor lac co од нгрч. Ma u ro blac hos Цр ни Влах] пеј. Вла си, се ља ци; на зив за Дал ма тин це и 
При мор це сло вен ског по ре кла“; „тор лак, ко ји се нео сно ва но хва ли, раз ме ће; хва ли са вац, 
раз ме тљи вац“ (клаЈн–ШиПка 2006: 794, 1249).
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су ге ри шу ње го во осва ја ње од ре ђе не по зи ци је у но вом дру штву, слу же Ђо-
ри ћу да на сли ка обри се Ри сти ће вог мо рал ног про фи ла. 

Тај про фил упот пу њен је на ро чи том кри ти ком но вог ре жи ма и иде је 
на ко јој је по чи вао, иде је – ис по ста ви ће се – вр ло бр зо зло у по тре бље не од 
стра не по је ди на ца и пар тиј ских моћ ни ка. У том сег мен ту па ро ди је ве штом 
игром ре чи Ђо рић упу ћу је на на слов у сво је вре ме за бра њи ва ног и по пу-
лар ног ро ма на L’an 2440, ко ји је на пи сао фран цу ски пи сац Луј-Се ба сти јан 
Мер си је кра јем 18. ве ка, у освит Фран цу ске ре во лу ци је – јед но од пр вих 
де ла на уч не фан та сти ке (тј. уто пиј ске фан та сти ке) – ко ји до но си сли ку Пари-
за не ко ли ко ве ко ва у бу дућ но сти и у све му су штин ски из ме њен дру штве ни 
по ре дак.35 Ка да се узме у об зир сим бо ли ка овог ро ма на, ја сно је да Ђо рић 
га ђа иде ју но вог со ци ја ли стич ког кон цеп та, ко ју ка ле мље њем не мач ког 
из ра за an sich у зна че њу на се бе, за се бе,36 осве тља ва из оног угла ко ји ће 
тек бу дућ ност по твр ди ти у пот пу но сти. Да би пот цр тао Ри сти ћев при мер 
у да том кон тек сту сти хо ви ма: „па мет ни ји кмет од се ла / то је жи жа свих на-
че ла“ – Ђо рић је за пра во не по гре шив у пред ста вља њу по ло жа ја ко ји је Ри стић 
за у зи мао нај пре по ре клом, а по том и соп стве ним „за слу га ма“ и за ла га њем, 
али и ја сном су ге сти јом да је тај и та кав по ло жај не у пи тан, а уве ре ње у од-
но су на то – ба га тел на ро ба.

Ка да се све са гле да, го то во про роч ки зву че за вр шни сти хо ви Ђо ри ће ве 
па ро ди је о то ме да је оно што Ри стић ра ди „зло и на о па ко“. Ме ђу тим, оно 
што је за пра во нај у пе ча тљи ви ја сли ка оста вље на о Мар ку Ри сти ћу, са же то 
је у сти хо ви ма ко ји гла се: „но ве по бра он ло во ре: / мр тва уста не го во ре!“. 
Њих би би ло су ви шно ко мен та ри са ти, иа ко је ве ро ват но да ће кон кре тан 
по вод за на ста нак тих сти хо ва оста ти не по зна ни ца за све осим за Ђо ри ћа 
ко ји их је са мо у ве ре но ис пи сао, али сва ка ко ис пи са ни у том вре ме ну они 
зна че и опо ме ну и усуд ко ји ће тек на сту пи ти, усуд у пот пу но сти ис ка зан 
ква ли фи ка ци јом из на ших да на, о чо ве ку ко ји је у јед ном вре ме ну кро јио 
књи жев ну по ли ти ку и суд би ну књи жев ни ка – ква ли фи ка ци јом ко ја гла си: 
„не кро фил срп ске ли те ра ту ре“ (Раичевић 2021: 232).

35 Ро ман L’an 2440, је дан је од нај кон тро верз ни јих ро ма на 18. ве ка. У ро ма ну је опи-
са на аван ту ра чо ве ка ко ји, на кон бур не рас пра ве са при ја те љем фи ло зо фом о не прав ди 
Па ри за, за спи и на ђе се у Па ри зу не ко ли ко ве ко ва у бу дућ но сти. Мер си је ов ју нак бе ле жи све 
што му се до па да у фу ту ри стич ком Па ри зу: ре ор га ни зо ван пра во суд ни си стем, од су ство 
мо на штва, све штен ства, вој ске, про сја ка, про сти ту ци је; не по сто ја ње роп ства, по ре за, само-
вољ них хап ше ња, не мо ра ла... Оце њен као пре крет ни ца у ево лу ци ји уто пиј ске фан та сти ке, 
ро ман је ту ма чен у скла ду са про све ти тељ ском фи ло зо фи јом Жан-Жа ка Ру соа и уто пиј ском 
фик ци јом Френ си са Бе ко на (Но ва Атлан ти да). Као фран цу ском ђа ку, до бром по зна ва о цу 
фран цу ске књи жев но сти и пре во ди о цу, ово де ло је Ђо ри ћу мо ра ло би ти до бро по зна то.

36 Упра во из раз an sich упо тре бља ва Ри стић у тек сту „Pro do mo sua“ (1952б, 3), ка да 
на ра во у че ни је из на род не при по вет ке „Сви је ту се не мо же уго ди ти“ по ку ша ва да при ме ни 
на уре ђи вач ку по ли ти ку Све до чан ста ва... 
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Dra ga na Ž. Be dov

MAR KO RI STIĆ AS A PA RODY HE RO – OR ONE VI EW OF  
A CON TEM PO RARY

S u m  m a r y

An un pu blis hed pa rody of Mar ko Ri stić pre ser ved in the ma nu script le gacy of Mi loš 
N. Đo rić, most li kely writ ten at the be gin ning of the 1950s, to day is a te sti mony on the 
cir cum stan ces not only of li te rary li fe but a wi der con text, shed ding light on an an ci ent 
di scus sion from the pa ges of a newly star ted jo ur nal Sve do čan stva from 1952, which 
mar ked not only the be gin ning of the pu bli ca tion of the jo ur nal but to an ex tent its fa te. 
On the ot her hand, the pa rody is a te sti mony on the pu blic en ga ge ment of Mar ko Ri stić 
in the years fol lo wing the Se cond World War, cre a ted at the ti me when Ri stić’s “li te rary 
po li tics”, which of ten played a part in the wri ter’s de stiny, was in full swing. The cur rency 
of Đo rić’s pa rody is ob vi o us con si de ring the fact that it cor re sponds to con tem po rary 
as ses sments and qu a li fi ca ti ons con cer ning Ri stić’s known acts and per for man ces. 
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Др Ва лен ти на В. Ха мо вић

ГЕ НЕ ЗА ПРИ ПО ВЕД НОГ ГЛА СА
О жи во ту, де лу и ро ма ну По ко ше но по ље Бра ни ми ра Ћо си ћа

У ра ду се ба ви мо из у ча ва њем жи во та и ра да Бра ни ми ра Ћо-
си ћа, ње го вим књи жев ним, кри ти чар ским и но ви нар ским из ра зом. 
Књи жев но и сто риј ски зна чај ње го ве по ја ве огле да се у спе ци фич ној 
по зи ци ји ко ју за у зи ма у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка, бу ду ћи да се 
на ла зи из ме ђу мо дер ни стич ких стре мље ња јед ног де ла књи жев не 
ге не ра ци је на кон Пр вог свет ског ра та, и пред рат них, по зно ро ман-
ти чар ских и ре а ли стич ких књи жев них обра за ца. По себ на па жња 
ука за на је ро ма ну По ко ше но по ље с об зи ром на то да је то по след ње 
де ло пи сца, у ко ме је по ку шао да на пра ви сво је вр сну син те зу, тј. 
да те о риј ски обра зло жи и ство ри вла сти ти мо дел ро ма на. Тај поку-
шај огле дао се у на ме ри да кон стру и ше тзв. ро ман-ре ку, по угле ду 
на пру стов ски тип ро ма на, у ко ме је ши ро ко за хва ће но вре ме и про-
стор под ло га за обра зо ва ње по за ма шне га ле ри је ју на ка. У том сми слу, 
пр ви део ро ма на (Чи та ва јед на мла дост) до но си са свим по себ ну 
сли ку де те та уну тар срп ске књи жев но сти 20. ве ка и, са дру штве-
но-ан га жо ва ним дру гим де лом (Си ле), оства ру је за ни мљи ву ком-
по зи ци о ну и струк тур ну це ли ну.

Кључ не ре чи: ро ман-ре ка, Књи га ра да, лик-ре флек тор, на ив на 
пер спек ти ва, бил дун гсро ман, дру штве ни ро ман.

Жи вот ни и књи жев ни пут Бра ни мир Ћо си ћа по мно го че му је био изу-
зет на по ја ва. Ћо сић је је дан од оних ства ра ла ца ко ји је од сво је би о гра фи је 
ус пео да на пра ви пр во ра зред ну умет нич ку гра ђу, баш као што је и ње го во 
про ми шља ње о умет но сти и књи жев но сти би ло нео дво ји во од на чи на жи-
вље ња и по гле да на свет. Ње гов жи вот и ње го ва књи жев ност би ли су ис пре-
пле те ни до те ме ре да се у њи ма мо гу ра за зна ва ти иден тич ни раз вој ни про-
це си, исто вет ни уну тра шњи рит мо ви, по ду дар ни етич ки прин ци пи, две ду боко 
про жи ма ју ће сли ке све та. Јед но став но – на по ре до са пи шче вим све у куп ним 
уну тра шњим раз во јем, са свим ка рак те ри стич ним успо ни ма и па до ви ма, 
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фа за ма и ме на ма, ра сла је и раз ви ја ла се и ње го ва умет ност, обе ле же на не-
пре кид ним кре а тив ним те жња ма и пре и спи ти ва њи ма. 

Бра ни мир Ћо сић је ро ђен 13. сеп тем бра 1903. го ди не у ма чван ском 
се лу Шти тар, не да ле ко од Шап ца. Био је дру го (и је ди но пре жи ве ло) де те 
у по ро ди ци се о ских учи те ља – Дра го ми ра и Да рин ке. Вр ло бр зо је остао 
без оца, углед ног јав ног рад ни ка – нај пре пи са ра у Ми ни стар ству про све те, 
по том учи те ља, а за тим и јед ног од осни ва ча по ли тич ке стран ке Срп ска 
на род на се љач ка сло га. Жи вот Дра го ми ра Ћо си ћа (1875–1905), ко га Бра ни-
мир ни је ус пео да упам ти, пр ви је мо дел су че ља ва ња са све том на ко ји је 
де чак мо гао да се угле да. У бе ле шка ма На де жде Ан дрић чи та мо ка ко је 
Ћо си ће ва мај ка „од пр вих ко ра ка, од пр вих раз го во ра, у свест де те та уса-
ђи ва ла и јед ну исти ни ту ле ген ду о по ште ном и не срећ ном жи во ту ње го вог 
оца, ве ли ког иде а ли сте“ (андРић 1973: 11). Већ од нај ра ни јих да на, да кле, 
оче ва жи вот на исто ри ја по че ла је да оста вља ду бок траг у де ча ку, на ро чи то 
у све тлу бес ком про ми сне бор бе за исти ну, прав ду, људ ско до сто јан ство, 
жи вот не иде а ле. Са рад ник ча со пи са Учи тељ, пи сац деч је књи жев но сти, 
ау тор рас пра ве Нај по треб ни је ре фор ме у на род ној шко ли (ко ја је про чи та на 
на Учи тељ ској скуп шти ни 1901. го ди не уз гро мо гла сне апла у зе и кли ца ња, 
а за тим, од про тив ни ка, оце ње на као „на зад на“ јер „де мо ра ли ше учи тељ-
ство“), нај у ти цај ни ји по ли тич ки во ђа сво је стран ке, Дра го мир Ћо сић го то-
во да је био осу ђен на че сте пре ме шта је и су ко бе са чла но ви ма школ ских 
од бо ра (при ми тив ним и обе сним се о ским бо га та ши ма) и при пад ни ци ма 
дру гих по ли тич ких пар ти ја. Те шке окол но сти про и за шле из тих су ко ба, 
про у зро ко ва ле су и смрт пр вог де те та, а за тим и смрт са мог Дра го ми ра 
Ћо си ћа, чо ве ка у пу ном на по ну сна ге и ак тив но сти.

Мај ка Бра ни ми ра Ћо си ћа – Да рин ка Ћо сић, ро ђе на Ла за ре вић, кључ на 
је лич ност у ње го вом раз во ју. По ре клом из бе о град ске тр го вач ке по ро ди це, 
при нуд но је, због оче вог бан крот ства, оти шла на се ло и по че ла да се ба ви 
учи тељ ским по зи вом. На кон не ко ли ко пре ме шта ја, до спе ва у ме сто Орид 
код Шап ца где и упо зна је Дра го ми ра Ћо си ћа. Са вла дав ши оче ву не по верљи-
вост пре ма том чо ве ку ре во лу ци о нар них иде ја, Да рин ка се, на кон го ди ну 
да на тр пе љи во сти и по што ва ња оче ве во ље, уда је за Дра го ми ра до жи вев ши, 
по ред брач не сре ће, и про го не, сплет ке, уце не. Вр ло бр зо оста је са ма, са 
дво го ди шњим си ном и ста ром мај ком и бра ћом на пле ћи ма, се ле ћи се нај пре 
у Кра ље во, а за тим и, пред сам Пр ви свет ски рат, у Бе о град. 

Де тињ ство Бра ни ми ра Ћо си ћа обе ле же но је из у зет ном па жњом, с јед-
не стра не, али и вр ло те шким жи во том ко ји је до нео рат. Ње го во вас пи та ње 
од ви ја се у па три јар хал но-ре ли ги о зном ду ху ко ји је но си ла ње го ва мај ка. 
Још у Кра ље ву је, по ред ре дов ног шко ло ва ња, по се ћи вао ча со ве ви о ли не, а 
са пре се ље њем у Бе о град, сти ца јем окол но сти, упи су је се у Це сар ску и кра-
љев ску ре ал ну гим на зи ју. Иа ко је гим на зи ја на мет ну та и, за мла дог, бун-
тов но-ро до љу би вог Бра ни ми ра, те шко при хва тљи ва, у њој је под ути ца јем 
про фе со ра срп ског је зи ка, Мом чи ла Ми ло ше ви ћа, по чео да от кри ва свет књи-
жев но сти и упо зна је сво је пр ве ли те рар не уз о ре. Шко ло ва ње и обра зо ва ње, 
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ме ђу тим, те кли су на по ре до са те шким усло ви ма у оку пи ра ном и ра зо ре ном 
Бе о гра ду. Да ни из бе гли штва, оску ди це, гла ди, зло па ће ња и по ни же ња, гото во 
не мо гу ћих усло ва за еле мен тар ну ег зи стен ци ју, до при не ли су на ру ша ва њу 
Ћо си ће вог здра вља. Ра ну мла дост и сво ју пу ну ства ра лач ку фа зу жи во та, 
Ћо сић ни је мо гао да отрг не од не пре ста не сен ке смр ти пред бо ле шћу ко ја 
га је не пр кид но пра ти ла и, на кра ју, по бе ди ла. Уми ре од ту бер ку ло зе у Бео-
гра ду, 29. ја ну а ра 1934. го ди не, у сво јој 31. го ди ни.

Про бу ђе на кре а тив ност у мла дом гим на зи јал цу ис по ља ва ла се у не ко-
ли ко сме ро ва. Од мах на кон осло бо ђе ња, ка да је жи вот у Бе о гра ду по чео да 
се нор ма ли зу је, са дру го ви ма из Тре ће гим на зи је осни ва књи жев ни клуб 
„Освит“ (1919), ко ји ће вр ло бр зо пре ра сти у омла дин ски клуб „Но ви на ра-
штај“, са вр ло ја сним со ци јал но-по ли тич ким ци ље ви ма (про па ги ра ње ју-
го сло вен ског кул тур ног ује ди ње ња и за јед нич ког књи жев ног је зи ка), али и 
ли те рар ним ак тив но сти ма. По ред Ћо си ћа, осни ва чи клу ба би ли су и Ми лан 
Де ди нац, Жи во јин Ву ка ди но вић, Ду шан Ти мо ти је вић, Мар ко Ри стић, Бо жа 
Ко ва че вић и дру ги,1 и мо же се ре ћи да је то би ло ме сто на ком су се за мет-
ну ли Ћо си ће ви кри тич ки и ства ра лач ки им пул си. На са стан ци ма су се, 
на и ме, чи та ли ли те рар ни ра до ви, а слу ша о ци су се пре тва ра ли у кри ти ча ре 
– на тим је са стан ци ма, ина че сен зи бил ни и сти дљи ви Ћо сић, по ка зи вао више 
си гур но сти и енер ги је, а ту су и на ста ле пр ве ње го ве, нео бја вље не, при по-
вет ке Пр ви вал цер и Про лог са сен ти мен тал ном те ма ти ком. Већ 1921. го ди не, 
на кон ма ту ре ове сјај не ге не ра ци је, омла дин ски клуб је пре стао са ра дом, 
а Ћо сић је, тра же ћи се би ле ка због бо ле сти ко ја се не пре ста но вра ћа ла, по-
чео да по се ћу је по зна те европ ске са на то ри ју ме (да љи ње гов жи вот обе лежи ла 
су стал на од су ства од ку ће и Бе о гра да; ле чио се у Ду бров ни ку, То пол ши ци, 
Оштре љу, Ло за ни). Те го ди не по пр ви пут до ла зи у кон такт са но ви нар ством 
као са рад ник ли ста На род, а већ сле де ћих го ди на, на кон на пу шта ња сту ди ја 
пра ва, за по шља ва се као ко рек тор Но вог ли ста. Укљу чу је се и у књи жев ни 
жи вот Бе о гра да – у ча со пи су Ми сао иза шле су при по вет ке Уби ца сен ке го
спо ђи це Ма ри је и Оча ја ње Вла ди ми ра Цо ки ћа, а за тим се ње гов про фе си о-
нал ни пут кре ће дво ја ко. Сво ју но ви нар ску де лат нот на ста вља у По ли ти ци 
и Прав ди окре ћу ћи се све ви ше кул тур ним ру бри ка ма у ко ји ма као хро ни чар 
пра ти књи жев не и кул тур не по ја ве у на шој зе мљи и ино стран ству, а сво ју 
књи жев ну де лат ност, као пи сац и као кри ти чар, на ста вља у Срп ском књи
жев ном гла сни ку, Рас кр сни ци, Бу дућ но сти, По кре ту и у још не ко ли ко акту-
ел них књи жев них ча со пи са то га до ба.2 

1 О ин те лек ту ал ним по тен ци ја ли ма та да шње ге не ра ци је оста ло је све до че ње Б. Ко-
ва че ви ћа: „Пу ким слу ча јем, пе ти раз ред Тре ће гим на зи је пре пу ни ше ʼкњи жев ни циʼ и као 
што су осам де се тих го ди на на зва ли чи та ву јед ну кла су ʼна пред њач ким ва го ном ,̓ та ко су 
и нас зва ли ̓ раз ре дом ге ни јаʼ“. На ве де но пре ма: На де жда Ан дрић, Бра ни мир Ћо сић у пи сми
ма и до ку мен ти ма, стр. 19.

2 На по ре до са књи жев ном ка ри је ром, Ћо сић ни је за не ма ри вао ни сво је но ви нар ске 
по тен ци ја ле. За ни мљи во је да је у сво јој нај зре ли јој ства ра лач кој фа зи био за гре јан ми шљу 
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Као књи жев ни кри ти чар Ћо сић је не дво сми сле но по ка зао ви сок сте пен 
раз у ме ва ња за књи жев не по сло ве. Од пре во да ве ли ких стра них пи са ца, 
пре ко пи та ња удру жи ва ња књи жев ни ка, пи та ња из да ва ча, до ор га ни за ци је 
про да ја књи га. Иа ко је сво је књи жев но кри тич ке ру бри ке че сто пот пи си вао 
псе у до ни ми ма („Књи жев ски“, „С. П(етро вић) – Књи жев ски“, „(Бра ним) ир 
(Ћос) ић), оне су уна пред би ле пре по зна тљи ве по из у зет ној бри зи за књи гу 
и књи жев ни жи вот Бе о гра да. У тим члан ци ма, ка ко на во ди Бо шко Но ва ко-
вић, „ви де се све ње го ве до бре осо би не: мо рал на осе тљи вост ко ја га је на го-
ни ла да тра жи књи ге пи са ца о ко ји ма ни је го во ре но и про ве ра ва да им ни је, 
слу чај но, по на шем осве шта ном ја ва шлу ку, учи ње на не прав да; из ван ред на 
ду хов на ра до зна лост за све оно што ула зи у оп сег књи жев ног жи во та, од 
ори ги нал них де ла на ших пи са ца на гла су до са свим не по зна тих пи са ца о 
ко ји ма је он, мо жда, пр ви го во рио (В. Ни ко ља чић). [...] И ви ди се јед на осо-
би на та ко рет ка у на шој сре ди ни: ње го ва вред но ћа“ (новаковић 1937: XI). 
Уо ста лом, ко ли ко је Ћо си ћу би ло ста ло да по ка же вред но сти од ре ђе них 
књи жев них де ла, као и чи тав књи жев но и сто риј ски и по е тич ки кон текст у 
ко ји ма су на ста ја ла, по ка зу је рет ка вр ста књи жев них ди ја ло га са пи сци ма, 
ко је је за чео у бе о град ским ли сто ви ма, а по том и об ја вио у књи зи Де сет 
пи са ца – де сет раз го во ра.3 О ам би ци ја ма по во дом тих ин тер вјуа за пи сао је: 
„По чи њем ову се ри ју чла на ка у уве ре њу да чи ним је дан нео п хо дан по сао. Мој 
за да так је чист и ја сан: спре ми ти гра ђу за бу ду ћег књи жев ног и кул тур ног 
исто ри ча ра; да ти јед ним књи жев ни ци ма да до ђу у ин тим ни ји до дир са идеја-
ма дру гих; омо гу ћи ти чи та о ци ма да мо гу ин тим ни је упо зна ти сво је во ље-
не пи сце. Јер има то га код нас – са смр ћу пи сца иш че зне и ње го ва успо ме на 

да осну је, из да је и уре ђу је књи жев но у мет нич ки ча со пис за ко је је имао на зи ве За или про
тив или Бран ко во ко ло. У сво јим днев нич ким бе ле шка ма, то ком 1926. го ди не из но сио је 
де таљ ну струк ту ру ча со пи са, пред ви ђао од ре ђе не тек сто ве, ис пи сао им на сло ве, раз ми шљао 
је о илу стра ци ја ма за њих. Имао је при пре мље не тек сто ве за бр о је ве то ком чи та ве го ди не, 
а по себ но су га при вла чи ла раз ми шља ња о спе ци јал ним те мат ским бро је ви ма и о ру бри ци 
ко ја би пред ста вља ла реч ник стра них ре чи. У днев ни ку не ма тра го ва о то ме за што ча со пис 
ни је по кре нут иа ко је за ње га по сто јао де та љан из да вач ки план.

3 Раз го во ре са пи сци ма Ћо сић је по чео да об ја вљу је у бе о град ском ма га зи ну Реч и 
сли ка Ми ла на Зр ни ћа. Ту је 1926. го ди не штам пао ин тер вјуе са Бо ри са вом Стан ко ви ћем, 
Вељ ком Пе тро ви ћем, Си бе том Ми ли чи ћем, Ду ша ном С. Ни ко ла је ви ћем, а 1927. са Ми ло-
шем Цр њан ским, Бо жи да ром Ко ва че ви ћем, Гри го ри јем Бо жо ви ћем и Гу ста вом Кр кле цом. 
1929. је об ја вио де ве ти и де се ти раз го вор са Ми ла ном Ра ки ћем и Ста ни сла вом Ви на ве ром. 
У ру ко пи су су оста ли не до вр ше ни раз го во ри са Лу јом Вој но ви ћем и Ми ли цом Јан ко вић. 
За ни мљи во је, ме ђу тим, да су ови раз го во ри штам па ни као це ли на 1931. го ди не у из да њу 
Ге це Ко на при че му на слов ни је од го ва рао ствар ном ста њу ства ри – уме сто 10, у књи зи је 
би ло де вет ин тер вјуа. О то ме, као и о по те зи ма књи жев них уред ни ка на кон Дру гог свет ског 
ра та, ко ји су, из иде о ло шких раз ло га, из књи ге из ба ци ли ин тер вјуе са Гри го ри јем Бо жо ви-
ћем, Ми ло шем Цр њан ским и Ду ша ном С. Ни ко ла је ви ћем, ви ше у: Јо ван Пеј чић, Исти на и 
об лик жи ве ре чи, Ad mi ral Bo oks, Бе о град, 2010. 
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и исто ри чар, че сто уза луд, тра жи да упо зна чо ве ка.“4 Са свим с раз ло гом, 
по то њи исто ри ча ри књи жев но сти на гла ша ва ли су да не ма ста ри је књи ге 
књи жев них раз го во ра у срп ској тра ди ци ји, ни ти иза зов ни је и зна чај ни је. 
По е ти ка раз го во ра, на и ме, на кон Ћо си ћа, до би ја но ви сми сао и мо гућ ност 
да се раз у ме као по себ ни жа нр у ко ме се от кри ва па но ра ма чи та ве јед не 
епо хе, не по сред но.

Што се ти че књи жев ног ства ра ла штва Бра ни ми ра Ћо си ћа, кри ти ка је 
већ на по чет ку ука за ла по ве ре ње мла дом при по ве да чу, али је и скре та ла 
па жњу на мањ ка во сти ње го вог при по ве да ња. На кон пр вих, по ме ну тих, гим-
на зиј ских ра до ва, 1924. го ди не об ја вљу је и пр ву збир ку при по ве да ка под 
на сло вом При че о Бо шко ви ћу, а већ 1925. свој пр ви ро ман Вр зи но ко ло. Ћо-
сић у овом ро ма ну тре ти ра про блем омла ди не, ко ја, по ње го вом ми шље њу, 
гу би тло под но га ма у усло ви ма по сле рат не еу фо ри је. На по чет ку ро ма на, 
као мо то, сто ји мо ра ли стич ки обо је на мак си ма из ко је се мо же на зре ти смер 
ко јим иде: „Мла дост је стал но пи јан ство; она је гро зни ца ра зу ма“. Же ле ћи 
да ука же на рас ка ла шни жи вот мла дих у пр вим го ди на ма на кон ра та, Ћо сић 
је иза брао гру пу мла ди ћа и де во ја ка из Бе о гра да ко ји ле ту ју у Ду бров ни ку, 
осло бо ђе ни свих па три јар хал них сте га. Јо ван Де ре тић ће овај ро ман на зва-
ти „омла дин ским ро ма ном“ и „ро ма ном о јед ном ле то ва њу“, ука зу ју ћи на 
зна чај те ме ко ја по пр ви пут ула зи у срп ски ро ман, али и на ша бло ни зо ва ни 
си же и по вре ме но ис кли зну ће у „по вр шност и фељ то ни зам“. Опи су ју ћи по-
на ша ње „злат не мла де жи“, у чи јем је сре ди шту ју на ки ња Ло ла, фри вол на 
по рат на де вој ка око ко је се пле те вр зи но ко ло, пи сац ни је ус пео да ство ри 
упе ча тљи ви је пси хо ло шки мо ти ви са не ли ко ве: „Ла ка по знан ства, ве зе ко је 
се бр зо скла па ју и још бр же рас ки да ју, ин тим не дра ме, мо рал на по ср та ња, 
ла ке за ба ве и про во ди – све је то у овом ро ма ну ис при ча но жи во и уз бу дљи-
во [...] али без ши рег и све стра ни јег за хва та у жи вот, без увер љи во сти у 
да ва њу пси хо ло ги је, без ду бин ске ди мен зи је, оп те ре ће ну уз то пи шче вом 
скло но шћу да се за ле ће у ве ли ке те ме, да рас пли ће нај круп ни ја пи та ња жи-
во та и да де ли лек ци је чи та о ци ма“ (деРеТић 1981: 291). 

Већ на ред не 1926. го ди не, у вре ме ка да од ла зи у Швај цар ску на ле че ње 
и исто вре ме но упи су је уни вер зи тет у Ло за ни, а за тим и по чет ком 1927. када 
од ла зи у Па риз да би сту ди рао на Сор бо ни, у окол но сти ма ко је су дик ти-
ра ле спе ци фи чан тем по и на чин ра да, Ћо сић об ја вљу је још јед ну збир ку 
при по ве да ка под на зи вом Егип ћан ка и свој дру ги ро ман – Два цар ства. 
Иа ко има раз ви је ни ју струк ту ру и пси хо ло шки про ду бље ни је ли ко ве, и овај 
ро ман ће, за пра во, би ти про из вод Ћо си ће ве на ив не, мла да лач ке фа зе. Ако 
се ње гов мо ра ли зам тек на зрео у прет ход ном ро ма ну и при по вет ка ма, у 
овом ће ње го ва кру тост и бес ком про ми сни иде а ли зам тек до ћи до пу ног 
из ра жа ја. Узи ма ју ћи са да за мо то сти хо ве из на род не еп ске по е зи је: „Бо же 
ми ли, што ћу и ка ко ћу/ ко ме ћу се при во ле ти цар ству“ Ћо сић је сво је ју на ке 
об ли ко вао као љу де ко ји су стал но на гра ни ци из ме ђу ср ца и ра зу ма, гре ха 

4 На ве де но пре ма: Бра ни мир Ћо сић у пи сми ма и до ку мен ти ма, стр. 25.
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и мо ра ла, сра мо те и ча сти. Овај ви со ки па тос, ме ђу тим, де лу је ди со нант но 
и не сра змер но у од но су на до га ђа је и ди ле ме у ко ји ма су се ње го ви ју на ци 
на шли. По сре ди је, на и ме, пре по зна тљи ви си же љу бав ног тро у гла у ко ме 
је стра да ње про и за шло из по дво је но сти ју на ка и ње го ве бор бе из ме ђу без-
об зир ног хе до ни зма и пле ме ни то сти ду ха. 

Ви дљив по мак, ме ђу тим, у од но су на прет ход ни ро ман са сто ји се у 
на по ру да се струк ту ра ро ма на, ње го ви ли ко ви, си ту а ци је и по ен те, те о риј-
ски про ми сле и мо ти ви шу. Као ре зул тат тог са ме ра ва ња ин тим них и оп ште-
књи жев них пи та ња по ја вио се днев ник ко ји је Ћо сић на по ре до, са при по вет-
ка ма и ро ма ни ма, пи сао и ко ји је на звао Књи гом ра да, што ће по ста ти је дан 
од не за о би ла зних из во ра за раз у ме ва ње и ту ма че ње књи жев них по сту па ка 
ро ма на Два цар ства, али и оног по то њег – По ко ше ног по ља.5 Ау то ро ве ре-
флек си је по ка зу ју у ко јој ме ри је ње гов лич ни са мо ра звој по ду да ран са 
раз во јем ње го вих књи га. Шта ви ше, ау то би о гра фич ност ње го вих де ла про-
ис те кла је из не пре кид ног пре и спи ти ва ња соп стве них идеј но-мо рал них 
ста во ва, ко је је ка ко ка кав усуд, но сио од сво јих нај мла ђих да на.6 Из бе ле-
жа ка се ви ди да је, и ина че, во дио ра чу на о исти ни то сти при ка зи ва ња ре ал-
но сти – че сто је за пи си вао и ко мен та ри сао до га ђа је из те ку ћег дру штве ног 
жи во та, те је, та ко, Ћо сић за ми слио да овај ро ман бу де „што увер љи ви ји“, 
да пред ста ви што пот пу ни је пси хо ло ги ју ли ко ва, да бу де „ро ман јед не иде је“ 
у ко ме ће се по ка за ти бор ба ма те ри јал ног и спи ри ту ал ног, бор ба те ла и ду ше. 
За пи сао је: „Ја имам ду жност да још мно го што шта ка жем што тек по чи њем 
да на зи рем као ства ри ко је мо ра ју би ти ре че не. Ка ко сам да нас да ле ко од оног 
ча са ка да сам пи сао При че о Бо шко ви ћу, Егип ћан ку па чак и Вр зи но ко ло!“ 

5 Књи га ра да је по све му спе ци фи чан и дра го цент до ку мент, ре дак при ме рак у срп ској 
књи жев но сти. То су бе ле шке пи са не ру ком у све сци фор ма та 22x14 cm ко је омо гу ћа ва ју 
увид у пи шче ву ра ди о ни цу. На по ле ђи ни се на ла зи ка ри ка ту ра пи сца ко ју је, по свој при-
ли ци, ау тор на чи нио сам. Чу ва се у Уни вер зи тет ској би бли о те ци „Све то зар Мар ко вић“ у 
Бе о гра ду, а пре штам па на се мо же на ћи у Збор ни ку Ин сти ту та за књи жев ност и умет
ност: Сту ди је и гра ђа за исто ри ју књи жев но сти (1980: 215–314). 

6 Књи га ра да ни је са мо увид у про цес ства ра лач ког ра да, већ се у ње му на зи ру сви 
Ћо си ће ви нај ин тим ни ји, ду бо ки, пси хо ло шки про це си и до га ђа ји ко је по ку ша ва да раз у ме 
и дâ им сми сао. Илу стра ти ван је, при ме ра ра ди, је дан сег мент из днев нич ких за пи са ко ји 
по ка зу је ни во Ћо си ће вог по и сто ве ће ња са ју на ци ма ро ма на Два цар ства: „Ср ба је, ма ње-ви ше 
ја, али ја цео, глав ни ја, бар ја од да нас, то ни је Ср ба, то је Ка ра мар ко вић са сво јим стра шним, 
под све сним и фи зич ким му че њем, са сво јим оча ја њем, тре нут ним злим ми сли ма, Ка ра мар-
ко вић ра за пет из ме ђу же не и бо ле сти, с том раз ли ком што он не мо же, а ја не смем“. Иза 
ових ре чи, за пра во, кри је се, ка ко би то, На де жда Ан дрић ре кла, „тра гич ни аске ти зам“ са мог 
Ћо си ћа, ко ји је због сво је бо ле сти био из му чен до те ме ре да је све сно гу шио свој емо тив-
ни (љу бав ни) жи вот, стал но у рас це пу из ме ђу сво је са ња лач ке, не жне и осе ћај не при ро де 
и при нуд них од ри ца ња. Из пи са ма упу ће них не ко ли ци ни де во ја ка у ко је је био за љу бљен 
ви ди се ка ко је сво је љу бав не ве зе, ла га но и дик ти ра но, пре тва рао у при ја тељ ске. Ци тат 
на ве ден пре ма: Иван ка Удо вич ки: Књи га ра да Бра ни ми ра Ћо си ћа 6. VI II 1927, у: Збо р ник 
Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност: Сту ди је и гра ђа за исто ри ју књи жев но сти, Бео-
град, 1980, стр. 250.



233

(ћосић 1933: 130) Ме ђу тим, упр кос, чи ни ло се, чвр сто за сно ва ној и по ста-
вље ној гра ђи, до га ђа ло се да се на пу ту од до брог пла на и иде је, до њи хо вог 
им пле мен ти ра ња и кон крет не ре а ли за ци је у са мом тек сту, де си не ко „ис кли-
зну ће“, де ви ја ци ја, про ме на то ка. Кри ти ка је, го то во по пра ви лу, уо ча ва ла 
тај ток, те се та ко и у овом слу ча ју, као кључ на за мер ка, из дво ји ло уве ре ње 
да је, по це ну ду бо ко раз ви је не пси хо ло ги је ју на ка, за не ма рен со ци јал но-исто-
риј ски оквир, од но сно дру штве ни кон текст у ко ме се ју на ци кре ћу, да их је 
свео на „го лу ак ци ју“ и за не ма рио њи хо ве до жи вља је, што их је, на кра ју, 
ли ши ло увер љи во сти и исти ни то сти на ко ји ма је ау тор ин си сти рао.

Не га тив на кри ти ка ко ју је до био и за овај ро ман, до при но си ла је идеј-
ном пре у сме ра ва њу и про ме на ма у Ћо си ће вом ми шље њу и де ла њу. Осе тив ши 
све сла бо сти сво јих ра ни јих оства ре ња, са ве ли ком до зом са мо кри тич но сти, 
он уни шта ва део сво јих ру ко пи са,7 а пот пун и бо лан об ра чун са сво јим 
прет ход ним де ли ма, па чак и са ро ма ном Два цар ства у ко ји, у том тре нут-
ку, по ла же то ли ко на де, об ја вљу је не ко ли ко го ди на ка сни је у пред го во ру за 
сво ју зби р ку при по ве да ка Као про те кле во де...(1933). Су ми ра ју ћи свој књи-
жев ни пут он ка же: „Вр ху нац то га до ба су, сва ка ко, Два цар ства, са ко ји ма 
сам у идеј ном по гле ду – усло вље ном ви ше го ди шњим ма на стир ским жи во-
том у јед ном по лу пра зном швај цар ском са на то ри ју му – и до шао, крај свег 
са мо по у зда ња, у ћор со как. Не до вољ ност оне идеј не под ло ге у об ја шње њу 
све та био је нај гор чи до жи вљај у мо ме ду хов ном жи во ту. Са сво је два де сет 
и че ти ри го ди не, ка ко сам жу део да оне „веч не исти не“ бу ду исти не и за 
ме не! Оне су, ме ђу тим, то би ле са мо док сам их пи сао“ (ћосић 1933: 130). Но, 
иа ко би се ра до од ре као и тог де ла свог књи жев ног ства ра ла штва, Ћо сић је 
исто вре ме но био све стан да је ова кав раз вој ни пут био не ми но ван и ло ги чан 
и, у по ме ну том пред го во ру, да је оп ти ми стич ну про јек ци ју оно га што ће тек 
до ћи: „Али мо гу, и то је мој циљ, да их по ла ко и с вре ме ном по трем сво јим 
но вим књи га ма и да их не у тра ли шем сво јом но вом ми шљу, да оне мо гу ћим 
сво јим но вим ста вом њи хо во бу ду ће деј ство“ (ћосић 1933: 130). 

На го ве штај но вих по е тич ких стре мље ња ко је чи та мо у прет ход ном 
ци та ту од но сио се на ро ман По ко ше но по ље ко ји је ства ран на по ре до са 
зби р ком при по ве да ка Као про те кле во де... Уко ли ко се усме ри мо, нај пре, на 
по ме ну ту зби р ку при по ве да ка, ви де ће мо да је Ћо сић у њој за др жао не што 
од сво је се нит мен тал но-ро ман ти чар ске фа зе, али и да је, иду ћи тра гом анег-
до те, про ду био сво је при по ве да ње суп тил ним ху мо ром, со ци јал но-пси хо-
ло шки мо ти ви сао ка рак те ре, а струк ту ру при по вет ке за сно вао на емо ци о нал-
ном и ефект ном по ен ти ра њу. Што се ти че но вог ро ма на, пи сац га за ми шља 
са свим дру га чи је од прет ход них и на ја вљу је при ро ду сво га пре о бра жа ја: 
„Из гле да ми да је пе ри од вре ме на у ко ме се пи шу ̓ ком би на ци јеʼ из ме ђу две 
или три лич но сти за ме не про шло. То за кљу чу јем по то ме што ме све то 

7 У на ле ту не за до вољ ства, Ћо сић уни шта ва: ро ман Без и ме ни, око 100 стра на ро ма на 
Два не срећ ни ка, глу ми ца и 1922. го ди на, дра му Вир, ко ме ди ју Ме двед, не ко ли ко при по ве дака 
и све днев ни ке ко је је во дио од 1919. до 1924. го ди не. 
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ве штач ко и сто пу та ре че но не са мо ви ше не ди ра не го ми је и ди рект но од-
врат но. Муж, же на, љу бав ник, чо век и же на узе ти са мо за се бе и из дво је ни, 
ка ква пра зни на, ка кав не ан. При ча као та ква, с̓и жеʼ у уском зна че њу ре чи 
ме ви ше не ди ра. Чи ни ми се да је ди но вред но чо век мо же да на ђе са мо у 
ве ли ким ис ку стви ма, лич ним или вре мен ским, Пруст, Стен дал, лич но ис ку-
ство и ме мо ар. Жи вот но ис ку ство ил хр о ни ка. До пре ти кроз ре чи до от крива-
ња, или са мо до на слу ћи ва ња, на шег жи во та и ње го вог сми сла“ (Удо вич ки 
1980: 292). Ве ли ка про ме на ко ју осе ћа пи сца на во ди на при ка зи ва ње све у куп-
ног, ин те грал ног, жи во та – жи во та ко ји ће су бли ми ра ти сву ди ја лек ти ку до-
бра и зла, ова пло ти ти све у куп ност вре ме на, о чи јем ће „веч ном то ку“ сведо-
чи ти по је ди нач не суд би не. Уко ли ко је у прет ход ним оства ре њи ма ау то био-
граф ских де та ља, и „исти ни то сти жи во та“ ко ме је те жио, би ло и на су мич но, 
са да ће се пи сцу као по е тич ки иде ал на мет ну ти жи во, про жи вље но, лич но 
ис ку ство, не што што ће има ти сна гу хро ни ке или ме мо а ра, а у свој ви до круг 
(осим по зна те лек ти ре на ко ју је упу ћи вао – Бал за ка, Зо ле, Фло бе ра, Стен-
да ла, Тол сто ја, До сто јев ског) уве шће пи сца иш че злог вре ме на – Пру ста, чија 
га је по е ти ка вре ме на сна жно ин спи ри са ла.

Ова кве пи шче ве на по ме не упу ћу ју нас, ко нач но, на пи та ње ме ста и зна-
ча ја ко је је Ћо сић имао у срп ској књи жев но сти из ме ђу два ра та. Књи жев но-
и сто риј ски круг ко ме би, пре ма свим окол но сти ма ко је га од ре ђу ју, тре ба ло 
да при па да је сте мо дер ни стич ки по сле рат ни круг пи са ца. Док је јед на гру-
па Ћо си ће вих са вре ме ни ка оти шла у аван гард на на/над ре а ли стич ка екс пе-
ри мен ти са ња – ње го ви при ја те љи из школ ске клу пе, Мар ко Ри стић, Ми лан 
Де ди нац и Ду шан Ти мо ти је вић, по чет ком два де се тих го ди на осни ва ју ча-
со пис Пу те ви – дру га гру па пи са ца, са из ра зи тим екс пре си о ни стич ким 
стре мље њи ма у сво ја де ла уно си ла је нај у пе ча тљи ви је ис ку ство сво је ге не-
ра ци је, а то је Пр ви свет ски рат. Ми лош Цр њан ски, Ста ни слав Кра ков, 
Дра ги ша Ва сић, у сво јим ро ма ни ма и при по вет ка ма те ма ти зу ју нај тра у ма-
тич ни ји до га ђај епо хе, уно се ћи у сво ју сли ку све та ка рак те ри стич ну ин то-
на ци ју по е ти ке „чо ве ка ко ји пе ва по сле ра та“. На гла ше но де ста би ли зо ва на 
струк ту ра те про зе, у ви ду ли ри зо ва ња про зног тек ста, фраг мен тар но сти, 
ко ла жне тех ни ке, де фа бу ла ри за ци је, ме ша ња жа нр о ва, има ла је за циљ да 
пред ста ви сву тра гич ност и обез ли че ност та квог све та (њи ма се мо же при-
по ји ти ро ман Дан ше сти Раст ка Пе тро ви ћа, об ја вљен пост хум но 1961. го ди не). 
По свим стил ским од ли ка ма, ме ђу тим, Ћо си ће ва де ла су на по љу су прот ном 
од мо дер ни стич ког – у се би об је ди њу ју и по зно ро ман ти чар ску и ре а ли стич-
ку тра ди ци ју. Јо ван Де ре тић ће Ћо си ћа сме сти ти у круг пи са ца ко ји не гу ју 
„тра ди ци о нал но-ре а ли стич ки ро ман“, или, у бо љем слу ча ју, „мо дер ни зо-
ва ни ре а ли зам“ и као Ћо си ће ве не по сред не прет ход ни ке ви де ће Ми лу ти на 
Уско ко ви ћа и Све то ли ка Ран ко ви ћа, про на ла зе ћи у њи хо вом жи во ту и ра ду 
низ слич но сти. За раз ли ку од Ран ко ви ћа и Уско ко ви ћа, ме ђу тим, ко ји су 
„оста ја ли стал но у истим окви ри ма“, Де ре тић ис ти че да је Ћо сић био „сав 
у зна ку про ме на, ства ра лач ког пре и спи ти ва ња, тра же ња пра вог пу та“ (де-
РеТић 1981: 289–290).
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Ко ли ко је рат у ра ној Ћо си ће вој про зи (Вр зи но ко ло) био при су тан тек 
као под ло га на осно ву ко је је кре и рао сво је ју на ке без ва ља не со ци јал но-
пси хо ло шке мо ти ва ци је, то ли ко се у дру гом де лу ње го вог ства ра ла штва 
на мет нуо као ве ли ка, „лич но-ис ку стве на“ те ма. Ро ман По ко ше но по ље (1934) 
тре ба ло је да ин те гри ше све тра га лач ке по ри ве и но ви не ко је је на зна чио 
Бра ни мир Ћо сић. Сви мла да лач ки за но си и ра но књи жев но ис ку ство пи сца 
син те ти зо ва но је у овај ро ман пун ау то би о граф ских еле ме на та. Већ са ма 
чи ње ни ца да га је пи сао ду го, са пре ки ди ма због бо ле сти и због тра га ња за 
ва ља ним по е тич ким ре ше њи ма, го во ри да је у ње га по ла гао ве ли ка оче ки-
ва ња. Пр ва за ми сао о том ро ма ну по чи ње још 1925. го ди не – из пре пи ске 
са мај ком, на и ме, са зна је мо ње го ву на ме ру да на пи ше ве ли ки ро ман ка кав 
до та да ни је по сто јао у срсп кој књи жев но сти и да би тре ба ло да бу де пр ви 
у ци клу су ро ма на у ко ме „ће би ти об ра ђе но це ло ово до ба, од 1900. до 1925.“ 
(деРеТић 1981: 294). Пр ви кон крет ни ра до ви на ро ма ну, ме ђу тим, мо гу се 
пра ти ти у Књи зи ра да, у ко јој се, у од ре ђе ним рит мо ви ма, по ка зу је чи тав 
ства ра лач ки про цес од 1927. го ди не све до за вр шет ка 6. XI 1933. Не ко ли ко 
вер зи ја пла но ва ро ма на, раз ли чи та кон цеп циј ска ре ше ња, де таљ не ана ли зе 
со ци јал них и пси хо ло шких ка рак те ри сти ка ју на ка, не ко ли ко бри са ња и 
пре ра спо де ла гра ђе, раз ми шља ње о ау то би о граф ским де та љи ма, на ро чи то 
о оче вој би о гра фи ји, па чак и не ко ли ко вер зи ја на сло ва ро ма на (Осва јач, 
Осва ја чи, Не срећ ни ци, Ку ла од ка ра та и – По ко ше но по ље), го во ре о јед ном 
ства ра лач ком за ма ху ко ји је за и ста имао за циљ да пру жи ши ро ку, еп ску, 
сли ку по сле рат ног до ба у Бе о гра ду. Ту еп ску ши ри ну Ћо сић је име но вао 
син таг мом ро манре ка на сто је ћи да на тај на чин са жме иде ју о при ка зи ва-
њу жи во та у це ло сти. Та кав ро ман би тре ба ло да у до ку мен тар но за сно ва ном 
исто риј ском и дру штве ном кон тек сту пра ти суд би ну ју на ка у не ко ли ко 
па ра лел них си жеј них ли ни ја. Ефе кат ко ји на ро чи то же ли да по стиг не је 
пру стов ски иде ал про ти ца ња вре ме на та ко што „чи ње ни це, до га ђа ји, епи-
зо де, тре ба да се гу ше, да се пре та чу јед на из дру ге, да из ви ру јед на из дру ге, 
да вр ве“, и да уме сто де ло ва ро ман бу де из ве ден као „јед на ли ни ја, јед на ре ка 
ко ја те че за две ге не ра ци је, и ко ја на ста вља да те че и ка да се књи га бу де 
за вр ши ла“ (удовички 1980: 263). 

Оп ши ран дво дел ни ро ман, ме ђу тим, ком по но ван је та ко да је, чи ни се, 
а pri o ri оне мо гу ће на ње го ва ре а ли за ци ја у кон тек сту ро ма на-ре ке. Иа ко је 
у ње му за хва ћен ве ли ки вре мен ски исе чак, са иде јом да бу де део и јед не 
над лич не, он то ло шке, при по ве сти и да се по пут ре ке ули је у оп ште, гло-
бал но, го то во мит ско вре ме, овај је, ро ман, у су шти ни, за тво рен, пр сте на сто 
уо кви рен. Сва „ули ва ња“ и „из ли ва ња“ од ви ја ју се у ње му са мом. Два вели ка 
де ла ро ма на – Чи та ва јед на мла дост и Си ле ко ји се ли не ар но ни жу и об у хва-
тају пе ри од од по чет ка Пр вог свет ског ра та до 30-их го ди на 20. ве ка у Бе о граду 
– по ве за на су и уо кви ре на сво је вр сним про ло гом ко ји и у свом на сло ву суге-
ри ше по ме ну ту за тво ре ност: Крај и по че так. Па ра док сал ни по ре дак вре ме на 
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у овој на слов ној син таг ми, ко ји ка же да ће нам се ис при ча ти шта је би ло на 
кра ју, пре и сва ког по чет ка, по све му су де ћи ни је на кнад ни ре дак тор ски 
пи шчев по сту пак (бе ле шке из Књи ге ра да још из 1927. го ди не упу ћу ју на 
чи ње ни цу да је не ко ли ко вер зи ја по че та ка ро ма на има ло увод ну при чу са 
исто вет ним на зи вом), већ све сна на ме ра од са мог по чет ка. Та ко по ста вље-
на, на ро чи то по то ме што нам де ми сти фи ку је шта се на кра ју до го ди ло са 
глав ним ју на ком ро ма на, са свом ат мос фе ром ре кон струк ци је „зло чи на“, 
ислед ни штва, по ли циј ског спро во ђе ња, ова це ли на ко ја је ујед но и про лог 
и епи лог, асо ци ра на по ступ ке де тек тив ског ро ма на. Но, иа ко је при сут на 
мо ти ва ци ја ис тра ге на по чет ку, јер тре ба тра га ти за узро ци ма ко ји су на ве-
ли глав ног ју на ка на по ку шај уби ства, тре ба от кри ти по во де и по сле ди це 
тог чи на, то не ће би ти ислед нич ка мо ти ва ци ја, већ „ро ман си јер ска, њу не 
пред у зи ма ислед ник, ко ји се, из у зев у уво ду, не по ја вљу је ниг де дру где у 
ро ма ну, не го сам пи сац“ (деРеТић 1981: 298). 

Тај са мо све сни пи сац ће у оквир ној при чи по ста ви ти и не ко ли ко сим-
бо лич ких та ча ка ко је ће сми са о но по ве за ти обе це ли не – за па же но је већ да 
је реч о два мо ти ва ко ји има ју по себ ну ком по зи ци о ну функ ци ју: мо тив 
лоп те и мо тив си ла. Пр ви су срет са глав ним ју на ком ро ма на – Не на дом 
Бај ки ћем, про ти че у зна ку по ли циј ског спро во ђе ња од за твор ске згра де до 
суд ни це, са ли си ца ма на ру ка ма, пра ће ног зна ти жељ ним и осу ђу ју ћим по-
гле ди ма про ла зни ка. Град ске ули це и пар ко ви Бе о гра да ко ји ма про ла зи, 
ме ђу тим, за ње га су асо ци ја ци ја на да не де тињ ства и мла до сти, на деч је 
игре и пр ве ве ли ке љу ба ви. Лоп та за ко јом де ца ју ре у пар ку под се ћа ње је 
на то да ви ше ни је де те и ујед но под сти цај за раз ми шља ње о то ме по сто ји 
ли „ме ра ко јом би љу ди ме ри ли про ме не у се би.“8 По нов ни по глед на де цу 
са лоп том на кон по врат ка из суд ни це (ов де је на де лу пру стов ски асо ци ја-
тив ни ме ха ни зам), ди рект на је мо ти ва ци ја за ула зак у пр ви део ро ма на 
(Чи та ва јед на мла дост) ко ји по чи ње ско ро исто вет ном сце ном. Дру ги мо-
тив је ве зан за про ми шља ње чо ве ко вог ме ста у све ту, на чи на на ко ји се он 
об ли ку је и при ви ка ва на оно што Бај кић зо ве „дру штве ни ме ха ни зам“. Ње-
го во спо зна ње да се „јед ним си ла ма у дру штву су прот ста вља ју дру ге си ле“ 
и „да је цео сми сао жи во та у том бес пре кид ном су ко бу си ла из ко јих се 
ра ђа ју но ве фор ме жи во та“ ди рект на је ве за са основ ном те мом и сми слом 
дру гог де ла ро ма на (Си ле). 

Но, оно што је све у куп ни ин те гра тив ни еле мент ро ма на По ко ше но 
по ље је сте лик Не на да Бај ки ћа. У про ло гу-епи ло гу он ће пред нас сту пи ти 
као евен ту ал ни зло чи нац, да би се, за тим, раз от крио жи вот ни пут чо ве ка 
ко ји ће се по ка за ти као стра дал ник. При по ве дач раз у ме при ро ду тог пре о бра-
жа ја, за то ислед ни ку да је про сто ра да Бај ки ћев по сту пак пра вил но де фи-
ни ше: „Да би чо век раз у мео чо ве ка, мо ра пре све га да схва ти да чо век ни је 
јед на за из ве сно вре ме за вр ше на ствар. Мо ра схва ти ти да ни је до вољ но 

8 Бра ни мир Ћо сић, По ко ше но по ље, Ма ти ца срп ска, Срп ска књи жев на за дру га, Но ви 
Сад, Бе о град, 1969, стр. 35. Сви на ред ни ци та ти би ће на ве де ни пре ма овом из да њу. 
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зна ти шта се до го ди ло не ко ли ко да на или не де ља пре до га ђа ја, да се ни са мим 
по ре клом све не об ја шња ва“ (28). По све му су де ћи, чи та лац ће у на ред не 
две це ли не ро ма на, до не кле, и сам вр ши ти по сао ислед ни ка – пред њим је, 
го то во екс пе ри мен тал ни, за да так да раз у ме при ро ду чо ве ка у по ку ша ју 
зло чи на, да ви ди шта се то до го ди ло са јед ним би ћем ко је је ра сло у од ре-
ђе ним окол но сти ма, ка кво му је би ло де тињ ство и од ра ста ње, че му је те жио, 
шта је во лео, да де фи ни ше узро ке пре о бра жа ја. А на зна ку за раз у ме ва ње 
та кве лич но сти, и то је тре ћи кључ ни мо тив у увод ној при чи, про на ла зи мо 
у оно ме што је основ но ег зи стен ци јал но ста ње Не на да Бај ки ћа: „Бај кић је 
све стан ко јим пу тем са да има да иде. Ми ран је. Зна са да да уса мљен чо век 
[подвукла В. Х.] увек би ва у сво јој по бу ни сло мљен“ (35). Уса мље ност је, 
ви де ће мо, кључ но од ре ђе ње ју на ка По ко ше ног по ља.

*

Чи та ва јед на мла дост се мо же чи та ти и као ро ман у ро ма ну јер има 
сво ју не за ви сну си жеј ну ли ни ју и ком по зи ци о ну ло ги ку. У ње му је об у хва-
ћен де чач ки жи вот Не на да Бај ки ћа и ње го ве по ро ди це (мај ке Ја сне, ба ке и 
уја ка Жар ка и Ми ће) за вре ме Пр вог свет ског ра та. Рад ња по чи ње ја сно 
уо кви ре ним исто риј ским до га ђа ји ма – гра на ти ра њем Бе о гра да 28. ју ла 1914. 
а за вр ша ва се ује ди ње њем и про гла ше њем но ве др жа ве 1. де цем бра 1918. 
го ди не. Но тај исто риј ски оквир је са мо ши ри рам у ко ји се сме шта рат на 
дра ма бе о град ске по ро ди це, ван бо ји шта и ро во ва. Гру би пре кид у без бри-
жном од ра ста њу Не на да Бај ки ћа и ње го вих дру го ва сим бо лич но је озна че но 
сли ком „чи стог и вре лог лет њег да на“ у ко ме се де чак у „чи стом ма тро ском 
оде лу“ игра тек ку пље ном, ми ри шља вом, ко жном лоп том. Гру бост гим на-
зи ја ла ца ко ји су лоп ту хит ну ли у елек трич не жи це, па у бла то, озна чи ла је 
крај чи сто ти да на и де ча ко вог оде ла, али и чи сто ти де тињ ства. Та сим бо-
лич на ре ла ци ја чи сто-пр ља во пре сли ка ва ће се на це ло куп ну сли ку го то во 
свих зби ва ња у ро ма ну. Раз би ја ње илу зи ја по че ће са де ми сти фи ко ва њем рата 
ко га де чак нај пре до жи вља ва као ве ли ку игру, као „мо гућ ност да се до ђе до 
ле пих ства ри: ко ња, ре вол ве ра, дур би на, ко зна че га још“ (74), да би се вр ло 
бр зо уве рио у сву стра хо ту оно га што до но си. Оно што на чу је од од ра слих, 
у ње го вој све сти се сто стру ко пре ла ма – ма шта му је би ла пре на дра же на, 
но ћу се бу дио ви чу ћи у по моћ, от кри вен, че сто на по ду по ред кре ве та – а 
за тим ужа сни до га ђа ји по чи њу да би ва ју и део ње го вог лич ног ис ку ства. 
Жи вот у по дру му, бор ба за хра ну и огрев, бе жа ни ја у Ниш и Сур ду ли цу, 
но ви од но си ме ђу љу ди ма, спо зна ва ње вла сти те сек су ал но сти у нео бич ном 
кон тек сту, увек у кон тек сту га ђе ња и сти да (си ло ва ње мај чин ски на стро је-
не Ве лин ке од стра не бу гар ских вој ни ка, од нос пре ма мла дој ком ши ни ци 
Ма ри ји упр ља ној љу ба вљу пре ма ау стриј ском офи ци ру, ду бо ко по вре ђу ју ћи 
од нос мај ке Ја сне и чо ве ка од ко га за ви си чи та ва по ро ди ца, епи зо да са дру-
гом Гла во њом ко ји „по ва љу је“ Ци ган чи цу, итд); уво ђе ње но вих пра ви ла у 
игра ма деч јих дру жи на и су о ча ва ње са вла сти том де струк тив но шћу (слу чај 
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са бру тал ним уби ја њем мач ке); слу чај но гу бље ње у во зу и тра у ма тич но 
тра же ње мај ке у оп штем ме те жу бе жа ни је – све су то са мо не ки об ли ци 
из ла ска из до ба не ви но сти. Ов де је по сре ди, сва ка ко, но ва сли ка де те та у 
срп ској књи жев но сти с по чет ка 20. ве ка.

Но, па ра лел но са на мет ну тим окол но сти ма, тај де чак спо зна је основ не 
ме ха ни зме жи во та са мог и у дру гим усло ви ма. Ње гов на ста вак шко ло ва ња 
ко је је пре ки нуо рат, и по ла зак у „цар ску“ гим на зи ју, био је и мо ти ви сан 
ти ме да се скло ни са ули це. Иа ко је са му ком по ха ђао ча со ве ау стриј ски ори-
јен ти са них про фе со ра (у ме ђу вре ме ну је спо знао и вр ло сна жно осе ћа ње 
ро до љу бља; на при ме ру соп стве них уја ка упо знао је од ва жност, спрем ност 
и хе рој ство срп ског вој ни ка), от крио је и чи тав свет ве за у све ту и при ро ди 
ко је су се по ја ви ле из нео че ки ва не пер спек ти ве. На ча со ви ма бо та ни ке и 
зо о ло ги је де ша ва се сво је вр сно де цен тра ли зо ва ње све та: „До та да, за ње га 
је би ло пот пу но схва тљи во да чо век ми сли и осе ћа. Чо век је та ко био цен тар 
све та, а око ње га су ишле бе сло ве сне жи во ти ње, ра сло не све сно би ље. Сада 
на јед ном пред Не на дом се ди за ла јед на сло же на и ве ли чан стве на при ро да, 
у ко јој је и нај ма њи ор га ни зам жи вео сво јим жи во том – и Не над се пред том 
при ро дом из гу би и осе ти ве ли ки страх“ (197). Од нос ду ха и ма те ри је, шта је 
оно што је је ди но бе смрт но, ко ји за ко ни вла да ју све том, ка кво је ме сто Бога 
у уни вер зу му, шта се мо же су прот ста ви ти ве чи тој про ме ни (се ти мо се, у 
про ло шком де лу ро ма на, од ра сли Не над Бај кић је и да ље за пи тан над тим 
про ме на ма) ка ква је суд би на чо ве ка у том ко ло пле ту, то су нај зна чај ни ја пи-
та ња у су сре ту са на у ка ма ко је трај но ме ња ју Не на дов ин те лек ту ал ни раз вој. 
Осим то га, на тај ин те лек ту ал ни део ње го ве при ро де по чи ње да ути че и 
лек ти ра ко ју је на ла зио на та ва ну ку ће у ко јој је жи вео: чим би до шао из 
шко ле, он би се за вла чио у свој „ка би нет“, ва дио књи ге и са ти ма их раз гле дао. 
Би ла је ту ско ро це ла Срп ска књи жев на за дру га, Ву ко ве пе сме, мо но гра фи-
је о Рем бран ту, Ве ла ске зу, Ру бен су – све је то обе ле жи ло и ње гов мо рал ни 
и осе ћај ни свет.

По то ме на ко ји на чин се да је лич ност у свом раз во ју, пр ви део ро ма на 
По ко ше но по ље се мо же сме сти ти у ка те го ри ју тра ди ци о нал ног ро ма на о 
обра зо ва њу/вас пи та њу у ко ме се ду хов ни раз вој ју на ка при ка зу је пу тем 
уче ња и жи вот ног ис ку ства, и пра ти од де тињ ства до до ба кад ње го ва лич-
ност до стиг не од ре ђе ну спо соб ност да ис пу ња ва мо рал не зах те ве пре ма се би 
и дру штву. Јо ван Де ре тић, ме ђу тим, овај ро ман де фи ни ше и као кла си чан 
ро ман лич но сти и то онај ко ји су у срп ску књи жев ност уне ли на ши ро ман-
ти ча ри – у сен зи бил ној при ро ди Не на да Бај ки ћа мо же се на зре ти „оста так 
на ших ро ман ти чар ских са ња ра, иде а ли ста и не за до вољ ни ка“ (деРеТић 1981: 
297). То је, да кле, она вр ста ју на ка са ви со ким мо рал ним на зо ри ма, не при-
ла го ђе них ове шта лим си сте ми ма, ко ји ће не пре ста но би ти у су ко бу са све-
том. Већ са мо ово пре пу шта ње има ги нар ним све то ви ма – књи жев но сти, 
сли кар ству и умет но сти го во ри о ње го вом (не)све сном одва ја њу од те ку ћег 
жи во та. Лек ти ра ко ју чи та (на ро чи то ме сто има ју Сен кје ви чев Огањ и мач и 



239

Тол сто јев Рат и мир) бит но ће про ме ни ти сли ку све та де ча ка, и то не са мо 
онај уну тар њи, скри ве ни део ње го ве при ро де, већ и онај спо ља шњи, дру-
штве ни. То осве шће ње ње го вог со ци јал ног би ћа иде кроз лич не не да ће, кроз 
стра да ње чла но ва по ро ди це, уја ка Ми ће и Жар ка, ко ји ги ну на фрон то ви ма, 
гу би так ба ке. По ро дич не вред но сти, љу бав и бри га за нај бли же гу бе се у 
ра том де ху ма ни зо ва ном и из об ли че ном дру штву и то је онај мо ме нат ко ји 
ме ња чо ве ка. Тре ну так ка да ће са зна ти да је рат за вр шен, су о ча ва ње је са 
исти ном ко ју ни јед на ми сао о сло бо ди ви ше не ће мо ћи да про ме ни, а слу чај 
са бес кру пу ло зним оку па тор ским са рад ни ком Дра гу ти ном Шу ње ви ћем, 
истим оним ко ји је уце ном кон тро ли сао жи вот Бај ки ће ве по ро ди це, а са да 
про мо ви сао се бе у нај гла сни јег осло бо ди о ца, тре ну так је ко нач ног га ђе ња 
над све том. Осе ћа ње лич ног по ра за и не мо ћи са мо је сте пе ни ца ви ше ка 
оном што ће до ћи на кра ју – у отво ре ну по бу ну про тив мо рал них и со ци-
јал них за ко на дру штва.

Де ре ти ће ва те за о пр вом де лу ро ма на По ко ше но по ље као ро ма ну лич-
но сти мо же се ту ма чи ти и у све тлу на ра тив не тех ни ке ко ја је, уну тар ове 
це ли не, об ли ко ва на та ко да је вр ло бли зу све сти глав ног ју на ка. Ћо сић се, 
уо ча ва Пре драг Пе тро вић, у Чи та вој јед ној мла до сти опре де лио за ону вр сту 
при по ве да ња ко ја је при сут на у Не чи стој кр ви Бо ри са ва Стан ко ви ћа и Сео
ба ма Ми ло ша Цр њан ског, јер је у пи та њу „до жи вље ни го вор ко ји до пу шта 
раз ли чи те и вр ло ефект не мо гућ но сти ау тор ском при по ве да чу да раз ви је 
ви ђе ње и осе ћа ње све та са ста но ви шта ју на ка“ (ПеТРовић 2018: 661). Ћо сић 
је ве о ма слич но укр стио две ин стан це – објек тив ну (при по ве да чев глас) и 
су бјек тив ну (пер спек ти ва ју на ка), чи ме је омо гу ћио об ли ко ва ње све та да тог 
из угла де те та. Де чак по ста је со је вр сни лик-ре флек тор – у осно ви је при сут-
на на ив на пер спек ти ва, ме ђу тим, из ње го вог од но са пре ма ства ри ма, до га-
ђа ји ма и љу ди ма от кри ва ју се мно го сло же ни је ве зе но што нам се у пр ви 
мах чи ни, из ко јих про го во ра и не што ста ри је ис ку ство (при по ве дач ка ин-
стан ца) но што је деч је.

По себ но је, у том кон тек сту, за ни мљи во емо ци о нал но об ли ко ва ње де-
ча ка, из од но са ко је гра ди са они ма ко ји су у ње го вом нај бли жем окру же њу. 
Су ге ри са ли смо да се још у увод ном де лу ро ма на мо же на слу ти ти основ но 
егз си тен ци јал но ста ње ју на ка ко је га од ре ђу је као уса мље ни ка. Број ни су 
па са жи у пр вом де лу ро ма на ко ји то ста ње по ка зу ју (под вла че ња В. Х.):

„Не над је, на ко ле ни ма, љу био ста ра мај ки не хлад не и мр тве ру ке. 
Ли це јој је би ло не по крет но, без су за, су хо. Ни је ви де ла Не на да. Не над 
се осе ти уса мљен и не по тре бан“ (84).

„Он се тре сао, цеп тао, су зе су му ква си ле це ло ли це, под гру ди ма 
је осе ћао јед ну сна жну ру ку ка ко му сте же же лу дац, цре ва, и ка ко га 
пра зни, ри дао је гу бе ћи дах, ма лак сао, не мо ћан, осе ћа ју ћи се стра шно, 
очај но, уса мљен и на пу штен, био је као за кла но јаг ње, шу паљ, опран и 
обе шен, чи ни ло му се да је пот пу но сам, и да су сви оста ли пот пу но 
са ми, и да не мо гу ви ше за гре ја ти јед но дру го... и од то га је осе ћао и 
са мрт ну стра ву и не мо ћан, уза врео бес“ (86).
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„Он се тр же и ску пи уз не ке ства ри, док су му то пле су зе те кле низ 
ли це. Ни је их бри сао; ни је ни је цао: те шка мо ра при ти ски ва ла му је 
гру ди уз стра шно осе ћа ње на пу ште но сти и са мо ће“ (98).

Осе ћа ње су ви шно сти, на пу ште но сти и са мо ће мо же би ти мо ти ви са но 
при су ством рат них стра хо та ко ји ма је де чак не вољ но из ло жен, али за ни мљи-
во је да му то ста ње не убла жа ва ни мај ка, ни уја ци, ни ба ка. По ро дич но 
окри ље је, очи глед но, не до вољ но да де ча ку пру жи осе ћај уте хе и то мо же, 
до не кле, би ти ра зу мљи во у кон тек сту све оп ште рат не по ме те но сти и руше-
ња свих об ли ка си гур но сти. Али, де ча ко во осе ћа ње соп стве не мај ке и ба ке 
го во ри да се њи хов од нос кре ће на по ла пу та из ме ђу из у зет ног ме ђу соб ног 
раз у ме ва ња, али и сво је вр сне дис тан це. „Не над је осе ћао по тре бу да це лог 
се бе да не ко ме и не че му“ (208) ка же се на јед ном ме сту у ро ма ну, али чи ни 
се да му тај не ко све вре ме из ми че. На чин на ко ји де чак осло вља ва сво ју мај ку 
– го то во ре дов но Ја сна, и ба ку – ста ра мај ка не го во ри пре ви ше о њи хо вој 
бли ско сти, те „ин ти ту ла ци је“ ви ше упу ћу ју на њи хо ву со ци јал ну фи гу ру, 
а не на ин тим ну и по ро дич ну. Рет ка су ме ста у ро ма ну где ће се де чак обра-
ти ти сво јој мај ци са мај ко, а ба ки са бај ка на, а у дру гом де лу ро ма на, Ја снин 
лик је, го то во, мар ги на ли зо ван.9 

Ова вр ста оп хо ђе ња мо же би ти ре зул тат ју на ко ве по зи ци је ли ка-ре флек-
то ра, од но сно по сле ди ца спе ци фич не тач ке гле ди шта у ко јој се де ча ко ва 
(су бјек тив на) свест ста па са при по ве да че вом (објек тив ном) све сти. Али тако 
об ли ко ва на, ова по ро дич на ве за по ста је пу ко ти на из ко је се по ма ља ју мно ге 
мо гућ но сти за ту ма че ње Бај ки ће вог ли ка. Вр ло је за ни мљи ва уло га оца у 
том кон тек сту јер се у пр вом де лу ро ма на ни јед ном ре чи не по ми ње. Ње го во 
на гла ше но од су ство го то во да је симп то ма тич но у вре ме од ра ста ња де ча ка. 
Но, ви де ће мо доц ни је да је то ми нус-при су ство мо ти ви са но по себ ном епи-
зо дом у дру гом де лу ро ма на, у ко јој се раз от кри ва оче ва по зи ци ја, ње го ва 
уло га и зна чај у фор ми ра њу де ча ко ве лич но сти. Ка да бу де мо са зна ли тај ну 
оче ве исто ри је, сро че ну кроз по тре сну епи сто лар ну ис по вест Не на до ве мај ке 
Ја сне, от кри ће мо дво стру ку про јек ци ју. Пр ва се од но си на со ци јал но по ли-

9 Та кво при сно обра ћа ње се до го ди ло у јед ном на пе том и из ра зи то муч ном Не на до вом 
ста њу на кон су сре та са труд ном де вој ком Ма ри јом: „Ма мо, ма ми це!“ (193), обра тио јој се; 
ка да је „ста ра мај ка“ уми ра ла, Не над је се би дао оду шка: „Бај ка на! – цик ну Не над“ (164). У 
дру гом де лу ро ма на, од ра сли Не над ће се и отво ре но сво јој мај ци обра ћа ти осло вља ва ју ћи 
је име ном: „Не, Ја сна, ја хо ћу та ко, и та ко ће би ти. Узе ћеш де вој ку, ни је за те бе ви ше да пе реш 
су до ве.“ ( 382). За ни мљи во је да је овај из раз – бај ка на – иден ти чан оно ме ко ји Бра ни мир 
Ћо сић ко ри сти у сво јој при ват ној пре пи сци са ба ком. Ка да је о мај ци реч, пи сац је са њом 
имао вр ло за ни мљив од нос и у пси хо а на ли тич ком све тлу мо же се учи ни ти ин те ре сант ним 
и за раз у ме ва ње од но са из ме ђу Не на да и Ја сне: „Пре ма све до чан ству са вре ме ни ка, мај ка 
Бра ни ми ра Ћо си ћа, Да рин ка Ћо сић, би ла је ам би ци о зна и су јет на же на. Ве ли бор Гли го рић 
ка же да је она с̓во јом пре ве ли ком љу ба вљу од у зи ма ла мно го од лич не сло бо де свом си нуʼ 
и, да ље, да је с̓ин Бра на био Да рин ки као не ка оп се си ја ма те рин ства .̓ За пам ти ли су је као 
МАЈ КУ, ис ти ци а ли ско ро бо ле сну по ве за ност мај ке и си на и њен ве ли ки ути цај, ко га се Бра на 
по чео осло ба ђа ти тек пред крај жи во та.“ Бра ни мир Ћо сић у пи сми ма и до ку мен ти ма, стр. 15. 
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тич ки кон текст пред рат ног до ба ко је се по свим па ра ме три ма по но во пре сли-
ка ва на ам би јент и ат мос фе ру дру штва у Ср би ји из ме ђу два ра та, те је функ-
ци ја тог на ђе ног до ку мен та да се по твр ди оно над чим је од ра сли Бај кић 
не пре ста но над нет, а од но си се на пи та ње лич них и дру штве них про ме на 
(све је исто, на жа лост, рат не жр тве су обе сми шље не). Дру га, пак, по ка зу је 
сте пен Не на до ве иден ти фи ка ци је са оцем, иде а ли стом и бес ком про ми сним 
бор цем за исти ну и прав ду, чо ве ком ко ји се до по след њег тре на, прак тич но, 
бо рио сам пр о тив свих. Ту сли ку сво је вр сног из гна ни ка и уса мље ни ка, ко-
нач но, ви ди мо као ма три цу ко ја се не у мит но по но ви ла и мо жда нај бо ље ма-
ни фе сто ва ла у ре пли ци ко ју „зло чи нац“ Не над Бај кић из го ва ра у про ло шком 
де лу ро ма на: „Да ли сте осе ти ли кад год оча ја ње? Без над но, хлад но оча ја ње? 
Ето... то оча ја ње мо же да осе ти са мо уса мљен чо век. Чо век ко ји не осе ћа 
то пло ту љу ди око се бе, ко ји жи ви сам за се бе и сам у се би“ [В.Х] (29–30).

Дру ги део ро ма на ће сво је те жи ште пре не ти на дру штве но по ли тич ку 
сли ку Бе о гра да у тре ћој де це ни ји 20. ве ка. Иа ко је рат за вр шен, Бе о град и 
Ср би ја де лу ју као да су и да ље под оку па ци јом, али не вој них сна га не го силâ 
нов ца, ма хи на ци ја и ка пи та ла. Ко ли ко се пр ви део ро ма на мо гао на зи ва ти 
бил дун гсро ма ном и ро ма ном лич но сти, то ли ко се Си ле мо гу сма тра ти дру
штве ним ро ма ном. То ће би ти у скла ду и са про ме ном на ра тив не тех ни ке 
– на ив на свест има ла је по вла шће но ме сто у на ра тив ној струк ту ри пр вог 
де ла, у дру гом де лу се огла ша ва све зна ју ћи при по ве дач-хро ни чар. Ов де се, 
са да, са да ге ро тип ном пре ци зно шћу сли ка ју од но си у ка пи та ли стич ком дру-
штву, успон и крах ин ду стри ја ла ца, ба на ка, скуп штин ског и ми ни стар ског 
жи во та у ква зи де мо кра ти ји, осни ва ње и де лат ност по ли тич ких стра на ка. 
На фо ну по слов них и по ли тич ких ма хи на ци ја у ур ба ном де лу Ср би је, да је 
се и сли ка срп ског се ла где се у обе ма сре ди на ма пру жа увид о спре зи поли-
тич ких стра на ка и ка пи та ла – иа ко су фо ку си ра на на зби ва ња у пре сто ни ци 
у јед ном по гла вљу при ча пре ра ста у озбиљ ну и де таљ ну ана ли зу еко ним ске 
си ту а ци је на се лу где вла да ју ло кал ни зе ле на ши. Тра ди ци о нал на па три јар-
хал на по ро ди ца се рас па да – по ро дич ни од но си су за хва ће ни про це сом 
дез ин тен те гра ци је свих мо рал них вред но сти, што се до не кле на слу ћу је 
из о стан ком по ро дич ног ам би јен та у ко ме се Бај кић нај пре кре тао, али још 
бо ље ви ди у сли ци по ро ди ца Си би на Мај сто ро ви ћа и Ан дри је Дре нов ца, у 
ко ји ма се, без об зи ра да ли је по ро ди ца ма те ри јал но си ту и ра на, или жи ви на 
иви ци бе де, до га ђа ме ђу соб но оту ђе ње што ће до ве сти до тра гич них ис хо да. 
„Злат на мла деж“ о ко јој је Ћо сић већ имао не ке су до ве у ро ма ну Вр зи но ко ло 
ће у овом ро ма ну по ка за ти сву сво ју рас по ја са ност, обе сност и усред сре ђе-
ност са мо на соп стве ну за ба ву, што их је учи ни ло дру штве ним па ра зи ти ма.

Си ле су раз у ђе ни ји и ком по зи ци о но сло же ни ји део ро ма на од Чи та ве 
јед не мла до сти – у ње му се сме њу ју раз ли чи ти вре мен ски пла но ви, по стоји 
не ко ли ко си жеј них ли ни ја ко је пра те суд би не по ро ди ца и ју на ка, а оно што 
их об је ди њу је (осим ли ка Не на да Бај ки ћа) је сте и хро но топ Бе о гра да, због 
че га се, ка ко је при ме ће но, овај ро ман мо же од ре ди ти као бе о град ски ро ман, 
и то оног ти па ко ји је пред Пр ви свет ски рат за сно вао Ми лу тин Уско ко вић 
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у До шља ци ма (1910) и Че до ми ру Или ћу (1914): „Ћо сић је це ли ном свог опу-
са ди рект ни Уско ко ви ћев на ста вљач, што је нај о чи глед нје у дру гој це ли ни 
По ко ше ног по ља, ко ја не са мо да пру жа де та љан пре сек це ло куп ног пре сто-
нич ког дру штва, од со ци јал не мар ги не до по ли тич ких ели та, не го, као и 
Уско ко ви ћев Че до мир Илић пре тен ду је да кри тич ки про ми шља идеј не про-
бле ме сво га до ба“ (ПеТРовић 2018: 662). У ду ху со ци јал но ан га жо ва ног реа-
ли зма из по след њих де це ни ја 19. ве ка срп ске књи жев но сти, у ро ма ну је 
при сут на кри ти ка ко руп ци је, зе ле на ше ња, со ци јал не не прав де, у ње му про-
ве ја ва ју ле ви чар ске иде о ло ги је. Ре а ли стич ка па ра диг ма се ви ди и у мно штву 
по сту па ка: тех ни ка про на ђе ног ру ко пи са; те жња ка ве ро до стој но сти и увер-
љи во сти у на чи ну на ко ји се обе ле жа ва ју то по ни ми или име на („Но ву школ-
ску го ди ну до че ка ли смо у ва ро ши ци Л.“ (331); „У ку ћи ми ни стра П...“ (317)); 
со ци јал но-пси хо ло шка мо ти ва ци ја чи та ве га ле ри је ли ко ва у ду ху Бал за ко-
вих исто ри ја на ра ви и ка рак те ра, али и ка рак те ри за ци ја име ни ма (по пут на-
ших ре а ли стич ких при по ве да ча) – Шу ње вић, Рас по по вић, Мај сто ро вић, Бајкић. 
То су ви со ко ми ме тич но об ли ко ва ни ти по ви чи ја су име на по ста ла сво је вр сни 
ам блем ко ји упу ћу је на њи хо ву до ми нант ну осо би ну. У том сми слу, чи ни 
се да је у дру гом де лу ро ма на Бај ки ће во пре зи ме до би ло мно го ја сни је зна-
че ње – иде а ли ста, са њар, не ко ко жи ви у све ту бај ки. Но, ако ће се том бај ко-
ви то шћу на са мом по чет ку ро ма на су ге ри са ти мит ска ди мен зи ја де тињ ства 
у де ча ко вом до жи вља ју раз ру ше них ули ца Бе о гра да, ко је су му из гле да ле 
„као бај ка о прин це зи ко ја се убо ла на вре те но и за спа ла“ (49), он да ће се у 
дру гом де лу тај свет до кра ја „раш ча ра ти“, и на но во „за ча ра ти“ до апо ка лип-
тич не ви зи је по ко ше ног по ља у ко ме се слу ти за стра шу ју ћа со ци јал на пу стош.

*

У ро ма ну По ко ше но по ље Бра ни мир Ћо сић је из нео сва сво ја ин тим на 
уве ре ња у фор ми „објек ти ви зи ра не мо рал не ау то би о гра фи је“ (ФинЦи 1969: 16), 
ши ро ку сли ку сво је ге не ра ци је ко ја је до жи ве ла ве ли ке дру штве не и ин тим-
не тран сфор ма ци је. Исти не ра ди, мо ра се ре ћи да су Си ле у по гле ду умет-
нич ке вред но сти сла би је у од но су на Чи та ву јед ну мла дост. Ди на мич ност 
при по ве да ња из пр вог де ла, за ме ње на је „те ле граф ским“ сти лом у дру гом; 
пси хо ло шки про ду бље ни ји про фи ли ли ко ва у пр вом де лу, под ре ђе ни су 
со ци јал ним мо ти ва ци ја ма у дру гом; бо га ти уну тра шњи жи вот ју на ка из 
пр вог де ла, гу бе се пред емо ци о нал ном аморф но шћу ли ко ва у дру гом. У 
мно штву до га ђа ја, ли ко ва и њи хо вих суд би на, као да је из о ста ло оно што 
је Ћо сић оче ки вао од свог ро ма на, а то је „фи ло зоф ски за кљу чак, за кљу чак 
ко ји ће би ти су ма свих мо јих ис ку ста ва“ (удовички 1981: 276). Но, чи ни се 
да је Бра ни мир Ћо сић то га био и сам све стан, ви ди се то из ње го ве Књи ге 
ра да, из мно го број них са мо крич них уви да ко ји ма је се бе упо зо ро вао („Уко-
ли ко вре ме ви ше од ми че, уто ли ко ја сни је ви дим сво је не до стат ке...“ (удо-
вички 1980: 276) и због тог не пре кид ног из га ра ња над књи жев ним по слови-
ма, он спа да у рет ке и дра го це не пи сце срп ске књи жев но сти. 
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Va len ti na V. Ha mo vić

GE NE SIS OF THE STORYTEL LER’S VO I CE
Abo ut the li fe, work and no vel Po ko še no po lje by Bra ni mir Ćo sić

S u m  m a r y

Ge ne sis of the cre a ti ve pro cess of Bra ni mir Co sic, his work wit hin the con text of 
li te rary, cri ti cal and jo ur na list’s ex pres si ons ha ve been the fo cus of our in te rest. His li e-
te rary-hi so tri cal sig ni fi can ce is per ce i ved in the spe ci fic po si tion he to ok in the first 
de ca des of the 20th cen tury, sin ce it was pla ced bet we en the mo der nist ten den ci es of one 
part of the li te rary ge ne ra tion af ter the First World War, and be fo re the war, la te ro man-
tic and re a li stic li te rary pat terns. Spe cial at ten tion was gi ven in the no vel Po ko se no 
po lje (Mo wed fi eld), sin ce this was the last work of the wri ter in which he tried to com-
po se a sort of synthe sis, i.e. to the o re ti cally ex pla in and cre a te his own mo del of the 
no vel. This at tempt was seen in his in ten tion to con struct so-cal led stre am-no vel si mi lar 
to the type of no vels by Prust, in which ti me and spa ce we re wi dely de scri bed and it was 
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a fo un da tion for for ming an im men se gal lery of cha rac ters. In this re spect, the first part 
of the no vel (Ci ta va jed na mla dost (The who le sin gle youth)), brings a uni que pic tu re of 
the child in Ser bian li te ra tu re in the 20th cen tury, and the se cond bo ok Si le (Po wers), 
which was so ci ally en ga ged ma kes an in te re sting com po si tion and con tents unit.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Кра љи це На та ли је 43
Учи тељ ски фа кул тет
va len ti na.ha mo vic @gmail.co m
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Др Да ни је ла Д. Ко ста ди но вић

(НЕ)ДО СЛЕД НОСТ ДАВ НОМ:  
ПРИ ПО ВЕ ДАЧ КИ СВЕТ СЛО БО ДА НА ЏУ НИ ЋА*

Мно ги ка жу да је сан део ја ве, и ја ва део сна, да се 
они пре пли ћу! Ваљ да сам и ја ту не где, уз та ми шље
ња, уз ми шље ња да их је те шко де ли ти, и то не је
ди но ка да се ра ди о сом на бул ним рас по ло же њи ма.

(Џунић1998:316)

У ра ду се по сред ством књи жев но и сто риј ске и књи жев но тео-
риј ске ме то де ис пи ту ју ге не за, жан ров ски и по е тич ки окви ри про-
зног ства ра ла штва Сло бо да на Џу ни ћа, са ци љем да се ука же на 
из ме не у ства ра лач ком по ступ ку у ње го вим де ли ма у раз ли чи тим 
пе ри о ди ма. То ком ис тра жи ва ња, а има ју ћи у ви ду до са да шњу књи-
жев но-кри тич ку ре цеп ци ју, али и Џу ни ће ве ау то по е тич ке ста во ве, 
до шло се до за кључ ка да би се ње гов пр о зни опус мо гао по де ли ти 
на три раз вој не фа зе (ан га жо ва на, ре а ли стич ка, фол клор но-фан-
та стич на, од но сно, ма гич но ре а ли стич на), ме ђу соб но по ве за не пре-
вас ход но се о ском те ма ти ком ве за ном за пи шчев за ви чај, род ну 
Тем ску и ста ро пла нин ске пре де ле.

Кључ не ре чи: Сло бо дан Џу нић, са вре ме на срп ска про за, ре а ли-
зам, се о ска при по вет ка, фол клор на фан та сти ка, ма гич ни ре а ли зам.

1. Сло бо дан Џу нић је пло дан и ра зно вр стан ства ра лац ко ји се опро бао 
и у пе сни штву, и у при по ве дач кој про зи, оста вив ши иза се бе ве ли ки број 
при по ве да ка и ро ма на. На жа лост, ни је до че као об ја вљи ва ње свог по след њег 
и нај зна чај ни јег де ла, ро ма на Ве тр о ви Ста ре пла ни не, ко ји је об ја вљен у 
из да њу ни шке Про све те у го ди ни пи шче ве смр ти, 1998. Књи ге Сло бо да на 
Џу ни ћа пре во ђе не су на ви ше стра них је зи ка, а ње го ве при по вет ке уне те су 
и у не ке од из бо ра на ше са вре ме не про зе (Ми ли во је Мар ко вић је, на при мер, 

* Рад пред ста вља кра ћу вер зи ју по гла вља ко је је об ја вље но у књи зи Ма гич ни ре а ли зам 
Сло бо да на Џу ни ћа 2019. го ди не.
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у из бо ру Но ви ја срп ска при по вет ка Џу ни ће вој при по ве ци Зи до ви дао ини-
ци јал но ме сто), ма да не у оној ме ри у ко јој су то и за слу жи ва ле. 

У без ма ло свим књи жев ним де ли ма, а на ро чи то у про зним оства ре њи-
ма, Џу нић је остао ве ран за ви чај ном про сто ру, род ној Тем ској, Ми џо ру и 
пи рот ском кра ју, ње го вом фол клор ном и мит ском на сле ђу, због че га ће га 
по је ди ни срп ски књи жев ни кри ти ча ри про гла си ти за ви чај ним, ре ги о нал ним 
пи сцем. Ме ђу тим, те мат ско-мо тив ско чво ри ште про зе Сло бо да на Џу ни ћа 
не ве зу је се са мо за ста ро пла нин ске пре де ле већ су у по је ди ним ње го вим 
де ли ма, као на при мер у ро ма ну Ча роб ни ка мен (1994), или у при по ве ци 
„Кад за ла зи, сун це је нај леп ше“, те ма ти зо ва ни град ски и ве ле град ски амби-
јент и чо век, услов но ре че но, мо дер ног до ба и тех но ло шке ци ви ли за ци је. Иа ко 
су те мат ски ње го ва про зна де ла ве ћи ном ве за на за за ви чај ни пр о стор, Џуни-
ћа не би тре ба ло сма тра ти за ви чај ним, ре ги о нал ним или ло кал ним пи сцем, 
јер ка ко и сам ка же, „сва ко за тва ра ње пи са ца у на ци о нал не или те ри то ри-
јал не ме ђе је штет но, чак опа сно, као и сва ко дру го де ље ње и за тва ра ње, и 
чак је у да на шњем све ту, све ту ши рег отва ра ња, сво је вр стан ап сурд. Оно 
про ти ву ре чи и са мо ме би ћу пи сца“ (џунић1988:322). Сло бо дан Џу нић 
сва ка ко је пи сац ко ји је ин спи ра тив но по ље свог ства ра лач ког опу са по нај-
ви ше про на ла зио у род ном кра ју, по ла зио од ло кал ног, али га и на до гра ђи-
вао, мо ди фи ко вао, уоб ли ча вао, кре и ра ју ћи но ве, дру га чи је се ман тич ко-сим-
бо лич ке про сто ре, не по зна те до та да шњој срп ској књи жев но сти. 

2. Ду го за не ма ри ван и не пра вед но за по ста вљан у срп ској књи жев ној 
кри ти ци, Џу ни ћев бо гат и ра зно вр стан књи жев ни рад тек ће 90-их го ди на 
про шло га ве ка би ти ва ља но про чи тан, са зи ва њем окру глог сто ла у Пи ро ту 
26. ма ја 1995. го ди не, а књи жев но-естет ска вред ност ње го вог де ла би ће по-
твр ђе на на гра дом Бо ри сав Стан ко вић, ко ја му је до де ље на пост хум но 1999. 
го ди не за ро ман Ве тр о ви Ста ре пла ни не.2

Ба ве ћи се Џу ни ће вим књи жев ним ства ра ла штвом у кон тек сту књи-
жев не са вре ме но сти и књи жев не тра ди ци је, а има ју ћи пре све га у ви ду 
ро ман Па га ни (1964), Мар ко Не дић ис ти че да про за Сло бо да на Џу ни ћа, ипак, 
на свој на чин до ди ру је ве ћи ну ства ра лач ких и по е тич ких фа за кроз ко је је 
про ла зи ла срп ска про за од за вр шет ка Дру гог свет ског ра та па до 90-их го-
ди на XX ве ка. Сту па ју ћи на књи жев ну сце ну за јед но са Да ни лом Ки шом, 
Мир ком Ко ва чем, Бо ри сла вом Пе ки ћем, Фи ли пом Да ви дом, Сло бо дан Џу нић 
је, ис ти че Не дић, по не ким осо бе но сти ма пр о зе сим бо ли стич ко-але го риј ске 
ори јен та ци је бли зак сво ји ма са вре ме ни ци ма, Мир ку Ко ва чу и Бо ри сла ву 
Пе ки ћу (недић1995:87–97).

С дру ге стра не, Ана Мар ко вић-Шар гић у сту ди ји Мит у ро ма ну, по сту
пак ми то ло ги за ци је Сло бо да на Џу ни ћа, ко ја за са да пред ста вља и нај це лови-

2 За жи во та, Сло бо дан Џу нић до био је са мо две на гра де: на гра ду Удру же ња књи жев-
ни ка Ср би је, ко ја му је до де ље на 1960. го ди не за при по ве дач ку зби р ку Гла ди и Сеп тем бар ску 
на гра ду гра да Пи ро та, ко ја му је до де ље на 1990. го ди не.
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ти ји по ку шај кон тек сту а ли за ци је Џу ни ће вог про зног ства ра ла штва, по ла зи 
од прет по став ке да Сло бо дан Џу нић два раз ли чи та при сту па фол клор ној 
гра ђи у де ли ма Ми ло ва на Гли ши ћа и Или је Ву ки ће ви ћа аси ми лу је, раз ра-
ђу је и усло жња ва, та ко што од Ми ло ва на Гли ши ћа при хва та ме тод ин те гра-
ци је фол клор ног на сле ђа у се о ску кул ту ру, пре у зи ма прин цип ет но граф ске 
ве ро до стој но сти у при ка зу до га ђа ја, си ту а ци ја и ли ко ва, а од Или је Ву ки-
ће ви ћа мо гућ но сти пре о бли ко ва ња бај ков не струк ту ре у на ра тив ни ток при-
по ве да ња (ШаРгић201:14–16).

Ту ма че ћи при по вет ку Оско ру ша, у ко јој је те ма ти зо ва на ве за из ме ђу 
чо ве ка и др ве та, Ра ди во је Ми кић ука зу је на то да се сли чан мо тив мо же про-
на ћи код Све то ли ка Ран ко ви ћа, срп ског пи сца ре а ли стич ке епо хе, ко ји се 
сво јом при по вет ком Ста ри вру ска вац, та ко ђе, ве зи вао за „по је ди не аспек те 
ми то ло шки за сно ва не ве зе из ме ђу чо ве ка и др ве та“ (Микић1996:343).

Па вле Зо рић, Ми ли во је Мар ко вић, Ра ди во је Ми кић, Ана Мар ко вић-Шар-
гић и дру ги кри ти ча ри про на ла зе из ве сне слич но сти из ме ђу Сло бо да на 
Џу ни ћа и Бо ри са ва Стан ко ви ћа, ко је се прев сход но од но се на на чин об ли-
ко ва ња ли ко ва и упо тре бу ло кал ног го во ра. Па вле Зо рић отва ра мо гућ ност 
да је Сло бо дан Џу нић у пр вој при по ве дач кој зби р ци Зр на ства рао под ути-
ца јем Бо ри са ва Стан ко ви ћа (зоРић1986:x), Ми ли во је Мар ко вић до пу шта 
по ре ђе ње Сло бо да на Џу ни ћа са Бо ри са вом Стан ко ви ћем на осно ву Џу ни ће-
ве скло но сти ка по е ти за ци ји ли ко ва и од но са, го во ра, же сто ких стра сти и 
су ко ба (МаРковић1995:42), Ра ди во је Ми кић ука зу је на то да Џу ни ће ви ју на-
ци, Дој чин и Пол ка, на по чет ку ро ма на Оброк (1982) „под се ћа ју на ју на ке 
из при по ве да ка Бо ри са ва Стан ко ви ћа, на ју на ке ко ји ма је не срећ на љу бав 
сло ми ла жи вот на кри ла“ (Микић1995:64), док Ана Мар ко вић-Шар гић за-
кљу чу је да се слич но сти из ме ђу Стан ко ви ћа и Џу ни ћа мо гу ус по ста ви ти 
на те мат ском, лек сич ком и ам би јен тал ном ни воу, као и на ни воу кон цеп ци је 
ли ко ва бу ду ћи да је и код јед ног и код дру гог „до ми нант на фол клор на обо-
је ност сре ди не, ам би је на та и ли ко ва ко је опи су ју“ (ШаРгић2011:17). 

На ве зу Сло бо да на Џу ни ћа са Мом чи лом На ста си је ви ћем ука зао је 
Ми хај ло Пан тић, ис ти чу ћи да је Џу нић бли зак Мом чи лу На ста си је ви ћу по 
„ку ша њу мит ских и ар хе тип ских по тен ци ја ла је зи ка, по при ча њу дав них 
при ча, а за тим (што је по ма ло нео че ки ва но, али не и ало гич но) и по ху мо ру“ 
(ПанТић1995:31), али да по сто је и су штин ске раз ли ке из ме ђу ова два пи сца, 
јер је На ста си је вић „при по ве дач ре дук ци је и елип се“, а Џу нић је „при по ве-
дач екс тен зи је“ (исТо:94). Бли ско Пан ти ће вом ми шље њу, ко ји На ста си је вића 
сма тра нај бли жим по е тич ким срод ни ком Сло бо да на Џу ни ћа је и ми шље ње 
Све те Лу ки ћа. За Све ту Лу ки ћа Џу нић је на свој на чин на след ник Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, али без ди рект ног ути ца ја (лукић1995:37–38).

При по ве дач ки рад Сло бо да на Џу ни ћа упо ре ђи ван је и са Раст ком Пе-
тро ви ћем, пре све га са ње го вим ро ма ном Бур ле ска го спо ди на Пе ру на Бо га 
гро ма из 1921. го ди не, при че му Ив ко Јо ва но вић на гла ша ва да се Сло бо дан 
Џунић „у за ма ху при по ве да ња, по пут Раст ка Пе тро ви ћа у Бур ле сци [...] одваја 
од по зна тог и пре по зна тљи вог (ар хе ти по ва), ва ри ра њи хо во зна че ње, до да је 
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сво ја ту ма че ња, ства ра ори ги нал не ми те ме – усло жњу је ми то ло шку те му“ 
(Јовановић1995:17), а Ана Мар ко вић-Шар гић из но си гле ди ште да се Џу нић 
и Пе тро вић, али и На ста си је вић раз ли ку ју по то ме што „при ре кон сти туци-
ји и ре кон струк ци ји мит ске све сти и ствар но сти да ју пред ност раз ли чи тим 
струк ту рал ним ни во и ма де ла“ (ШаРгић2011:20). 

За ни мљи ве су и кри ти чар ске оп сер ва ци је Па вла Зо ри ћа, ко ји у на чи ну на 
ко ји Џу нић опи су је свет де тињ ства у пр вој при по ве дач кој збир ци Зр на (1951) 
на ла зи бли скост са мла да лач ким при по вет ка ма Бран ка Ћо пи ћа, а у при по вет-
ка ма са рат ном те ма ти ком срод ност са Ћо пи ће вом про зом (в. зоРић1986:viii).

Да кле, до са да шња срп ска кри ти ка, у на сто ја њу да утвр ди ко ре не про зе 
Сло бо да на Џу ни ћа, до во ди ла га је у ве зу са пи сци ма ре а ли стич ке епо хе, са 
фол клор ном фан та сти ком Ми ло ва на Гли ши ћа и Или је Ву ки ће ви ћа, са Све-
то ли ком Ран ко ви ћем, по том са књи жев ним ства ра ла штвом Бо ри са ва Стан-
ко ви ћа, којe се на ла зи на раз ме ђи из ме ђу епо хе ре а ли зма и мо дер не, са поети-
ком Мом чи ла На ста си је ви ћа и аван гар дом Раст ка Пе тро ви ћа, али и са про зним 
ру ко пи сом Бран ка Ћо пи ћа. Ме ђу тим, сам Џу нић го во рио је да је пи сао она ко 
ка ко је мо рао да пи ше, да је остао свој у оној ме ри у ко јој је мо гао, да је ишао 
сам за со бом и за оним што је у ње му, не под во де ћи се ни за ко јим прав цем 
(в. џунић2013:187).

3. О мо ти ви ма ко ји су га по кре та ли да пи ше Сло бо дан Џу нић је ис ти-
цао да су они би ли ду бо ко ин тим не, лич не при ро де, да су се по ја ви ли као 
уну тра шња по тре ба да на пи ше не ку реч „о суд би ни то га све та на ру бу две-
ју ци ви ли за ци ја, јед не пра ста ре и ове но ве, на ше, ко ја га ра за ра и ко јој се 
он пре да је са стра шћу са мо у ни ште ња, не на ла зе ћи по тре бу да бар не ки знак 
оста ви о свом по сто ја њу, о ње го вом еле мен тар ном, че сто си ро вом, су ро вом 
и та јан стве ном жи во ту, та јан стве ни јем уко ли ко се ви ше на сто ји да се у њега 
што ду бље про дре, да би се на дну не ког ње го вог ду бо ког по но ра на зре ло 
не што као чу до, ужас и ле по та бож ја, за ме так не ке, го то во ре ли гиј ске све-
сти. Али не са мо о ње му већ и о све ту из дру гих про сто ра, па и град ских, 
ве ле град ских, ко је сам у ме ђу вре ме ну упо знао или на овај или онај на чин 
са њим до шао у до дир“ (џунић1988:109).

Ин тен ци је Сло бо да на Џу ни ћа кре та ле су се у сме ру да је за пи сца боља 
не до след ност ко ја ува жа ва за ко не про ме не и оно што про ме не до но се, не го 
сле па до след ност и ша бло ни зо ва ње. Сто га се ни је стрикт но при др жа вао 
би ло ка квих књи жев них по сту па ка, обра за ца, фор му ла и мо де ла у на ме ри да 
му књи жев на оства ре ња бу ду што жи вот ни ја, да и са ма пред ста вља ју жи вот, 
ко ји се на ла зи у не пре кид ној про ме ни. Он је у сво јим де ли ма ства рао је дин-
стве ну сли ку све та у ко јем чо век са да шњег вре ме на по ку ша ва да до ђе до 
су штин ских од го во ра о сми слу жи во та и жи вље ња у вре ме ну про шлом, у 
пра по чет ку људ ског по сто ја ња. Мно го стру кост људ ске при ро де, ту гу, не сре-
ћу, на да ња, стре мље ња, љу бав, мр жњу, по тра гу за сми слом, који спа ја ју древ-
ног, ар хај ског чо ве ка са чо ве ком да на шњи це, Џу нић је на сто јао да от кри је 
у на сла га ма и мит ског и исто риј ског вре ме на: 
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„Исто риј ско и мит ско се на мет ну ло већ у тре нут ку ка да се ука за-
ла по тре ба да за че пр кам по исто риј ским, со ци јал ним, со ци о ло шким, 
етич ким, ет но ло шким и дру гим ком по нен та ма на ше га би ћа, што смо 
би ли, ка кви смо би ли и што смо она кви ка кви је смо, и он де где смо“ 
(исТо:122).

Иа ко пре вас ход но те мат ски ве зан за за ви чај ни про стор, Сло бо дан Џу-
нић се ни је ли био да у сво јим де ли ма из не се и не га тив но сти и ано ма ли је 
ста ро пла нин ског кра ја. Без иде а ли за ци је и па то са при по ве дао је и о оним 
људи ма ко ји су се оглу ши ли о пи та ња ча сти и мо ра ла. Оту да ње го ва де ла 
по кат кад има ју и гор ко ху мор ну но ту, иро ни чан и са ти ри чан при звук, по себ-
но он да ка да је пи сао о ’прц ко ви ћи ма’, ’пот прц ко ви ћи ма’, ’вла сто љуп ци ма’ 
и ’сла во хлеп ци ма’. На овај на чин се у Џу ни ће вом ства ра лач ком опу су издва ја 
те ма „дру штва‟, па се о ње му мо же го во ри ти и као о дру штве но ан га жо ва-
ном пи сцу ко ји је ду бо ко осе ћао со ци јал ну не прав ду, ко јој се при дру жу је 
и те ма „мен та ли те та‟, ко ји је Џу нић пред ста вио у свом ње го вом „не га тив-
ном, ру ши лач ком и дез о ри јен та тор ском ви ду“ (исТо:113). У нај у жој ве зи 
са дру штве ном те ма ти ком по ја вљу је се и те ма „до ма ћег ог њи шта‟, од но сно 
те ма жи во та и од но са у па три јар хал ној по ро ди ци, ко ја се сре ће у мно гим 
при по вет ка ма и ро ма ни ма овог пи сца. Овим се, сва ка ко, не ис цр пљу је те мат-
ски кор пус Џу ни ће вог про зног ства ра ла штва. Уко ли ко би смо, пак, по ста-
ви ли пи та ње ко је су глав не у мно штву те ма ства ра лач ког опу са Сло бо да на 
Џу ни ћа, за до во ља ва ју ћи од го вор мо гли би смо про на ћи у пи шче вом раз го-
во ру са Ми ло шем Јев ти ћем: 

Чо век, свет, љу бав, мр жња, бор ба из ме ђу чо ве штва и не чо ве штва, 
све тло сти и мра ка, пра ва и не пра ва! (џунић1998:313)

Глав ни ко хе зи о ни фак тор ко ји по ве зу је сва Џу ни ће ва про зна де ла без 
об зи ра на то да ли се про стор но ве зу ју за за ви чај ни, се о ски, ста ро пла нин ски 
или град ски и ве ле град ски ам би јент, без об зи ра на њи хо во те мат ско жа ри-
ште, је сте при ро да, ко ја је у де лу овог пи сца ан тро по мор фи зо ва на, она је 
„кат кад не ми ло срд на, освет нич ка, ру ши лач ка – ле па и тај но ви та, бес кра јан 
ред и по ре дак, склад, на дах ну ће, вре ло, ис хо ди ште, по че так, ко лев ка, утро-
ба, у ко јој је чо век на стао, и по стао, као је дин ствен фе но мен ме ђу зве зда ма, 
у ко јој је, ипак, нај ви ше свој и нај е ле мен тар ни је се и нај ра до сни је ис по ља-
ва и оства ру је, и до жи вља ва се бе и свет; ко јој се не пре кид но вра ћа и ко јој 
ће се, око ван у лан це пре све га ве ле град ске ци ви ли за ци је и све ви ше бом-
бар до ван им пул си ма да ле ко ја чим и мно го број ни јим но што ње гов крх ки 
мо зак мо же да под не се, ваљ да све че шће вра ћа ти, као из гу бље ном ра ју, 
ма кар у са ња ре њи ма и сно ви ма“ (џунић1988:113). 

Све стан да реч има ини ци ја тич ку и ма гиј ску вред ност, да је ши фра 
чи јим би пра вил ним де ко ди ра њем би ло мо гу ће от кри ти тај ну по стан ка и 
тај не па ра лел них уни вер зу ма, Џу ни ће ва књи жев но у мет нич ка тра га ња кре ћу 
од ре чи и за вр ша ва ју ис ти ца њем зна ча ја ре чи и зна ча ја при че и при по ве да ња, 
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јер реч је си но ним за чо ве ка и чо век ће тра ја ти оно ли ко ду го ко ли ко по сто ји 
реч, ко ли ко ду го по сто ји при ча о ње му. Реч је, а са мим тим и књи жев ност, 
по Џу ни ће вом ми шље њу, по след ња чо ве ко ва од бра на. Сто га је бо га тој пале-
ти бо ја ко јом је сли као ста ро пла нин ски крај, Џу нић до дао и ни јан се ти моч-
ко-лу жнич ког ди ја лек та, јер је је ди но из вор ним из ра жај ним ко дом мо гао 
умет нич ки ус пе ло до ча ра ти пу ни иден ти тет сво јих ју на ка:

„При род но је, он да, за ме не што сам се ов де и та мо, ма ње или ви ше, 
тим го во ром слу жио – ни сам мо гао да га за по ста вим, и да сам хтео; чи-
ни ло ми се и да ће ме не ки На ун, Вит ко Мур ђин, Ку зман, Дој чин, Ка ча ман, 
не ка Ев до ки ја, Си ми јон ка, Ко шу та, Век на, Ка мен ка, Стој на, оша ма ри ти, 
про кле ти, из гр ди ти, или бар оши ну ти по гле дом, што ’при ка зу јем’ да 
го во ри ’го спод ски’, она ко ка ко она или он го во ри“ (исТо). 

По мо ћу из вор ног го во ра ис точ не Ср би је Џу нић је пре но сио исти ну о 
љу ди ма тог кра ја и обез бе ђи вао, на тај на чин, свом де лу ка рак тер ау тен тич-
ног и ве ро до стој ног ру ко пи са. Ка ко би што бо ље, што исти ни ти је и жи вот-
ни је пред ста вио сли ку про сто ра под Ста ром пла ни ном, он је уно сио и низ 
по сло ви ца, из ре ка, фра зе ма и дру гих го вор них жа нр о ва ко ји ба шти не ко лек-
тив ну му дрост и ис ку ство, а мост са пра дав ним све том че сто је ус по ста вљао 
и по мо ћу ар ха ич них ре чи. 

Ве ли ка љу бав Сло бо да на Џу ни ћа пре ма је зи ку и го во ру пи рот ског кра-
ја усло ви ла је лек сич ко бо гат ство ње го вих при по ве да ка и ро ма на, где се да 
уо чи ти не са мо ожи вља ва ње ар ха и за ма, фра зе ма, на род них по сло ви ца, из-
ре ка, из ра за не го и сво је вр сна пи шче ва игра раз би ја ња по сто је ћих на род них, 
ока ме ње них об ли ка се ман тич ким дле том и ко ва ња но вих ре чи и из ра за. С 
ла ко ћом игре уно сио је у сво ју про зу и дру ге фол клор не еле мен те, на род не 
ле ген де, пре да ња, ми то ве, на род не оби ча је, ве ро ва ња и пра зно ве ри це, што је 
ње го вом књи жев ном де лу да ло и ду бљи кул ту ро ло шки, со ци о ло шки, етно-
граф ски и ет но ло шки зна чај. Ин тер по ла ци јом ле ген ди, бај ки, ми то ва, пре-
да ња, уно ше њем па ре ми ја, оби ча ја и ве ро ва ња из ис точ не Ср би је, Џу нић 
чи та о ца за пра во уво ди у ци тат ну кон струк ци ју ро ма на и при по ве да ка, те 
на тај на чин, мо ди фи ка ци јом ми то ва, на род них при ча и ле ген ди, по ступ ком 
уре зи ва ња при че у при чу, ње го ва пр о за по при ма обе леж ја па лимп сест ног 
ру ко пи са. 

4. Ства ра ла штво Сло бо да на Џу ни ћа услов но би се мо гло по де ли ти на 
не ко ли ко фа за, не ко ли ко књи жев но-по е тич ких ета па. Пр вој фа зи при па да ли 
би ра ни пе снич ки и пр о зни ра до ви, ко је је пи сао у вре ме гим на зиј ских дана. 
По ка зи ва њу са мог ау то ра, то су би ле пе сме о Шпа ни ји, о бор би ре пу бли кан-
ске Шпа ни је про тив фа ши зма, ко је је он чи тао на са стан ци ма ли те рар не 
дру жи не пи рот ске гим на зи је Искра. Пр ве књи жев не тво ре ви не, две кра ће 
при по вет ке под на сло вом Дан ка и Они, те мат ски ве за не за бо лест и смрт де-
вој ке са се ла, од но сно од ла зак ка ме но ре за ца у пе чал бу, об ја вио је, та ко ђе, 
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у гим на зиј ском ча со пи су Омла дин ска ре ви ја. Обе при че на ста ле су у ду ху 
со ци јал не ли те ра ту ре и све оп штег уто пи стич ког за но са он да шње ге не ра-
ци је о ства ра њу бо љег и ху ма ни јег све та, ко ја је свој бунт про тив те шког 
жи во та рад ни ка и се ља ка и не за до вољ ство по сто је ћим ста њем у дру штву 
ис ка зи ва ла сти хо ви ма и про зним тек сто ви ма. Ту пр ву фа зу ства ра лач ког 
ра да Сло бо да на Џу ни ћа, ко ју би смо мо гли на зва ти ан га жо ва ном, пре ки ну ли 
су рат и фа ши стич ка оку па ци ја. 

Не ко ли ко го ди на по сле Дру гог свет ског ра та у ча со пи су Мла дост, под 
уред нич ком па ли цом Ду ша на Ко сти ћа, об ја вље на је Џу ни ће ва пе сма Ма ти 
(1948), ин спи ри са на рат ном и ре во лу ци о нар ном ствар но шћу, а го ди ну да на 
ка сни је, у истом ча со пи су, по ја ви ла се и пр о за Кла сје, ко ја се и мо тив ски и 
идеј но на до ве зи ва ла на ње го ве ра не књи жев не ра до ве. У раз го во ру са Ми-
ло шем Јев ти ћем, пи сац је ис та као да су оба тек ста, и пе сма Ма ти и пр о за 
Кла сје, би ла на пи са на го то во у јед ном да ху и да је об ја вљи ва ње ових тек сто-
ва за ње га зна чи ло ве ли ки под стрек и охра бре ње да на ста ви са да љом књи-
жев ном де лат но шћу (џунић1998:311).

Озбиљ ни ји спи са тељ ски рад Сло бо да на Џу ни ћа по чи ње тек 50-их го-
ди на XX ве ка об ја вљи ва њем пр ве при по ве дач ке збир ке под на сло вом Зр на. 
Те го ди не је, ка ко сам пи сац на во ди, за по че ла ње го ва ства ра лач ка аван ту ра: 

„Про стор но уда љен, ожи вео је у ме ни жи вот и свет ис под и око 
Ста ре пла ни не, из ко га сам био и оти шао, у ко ме сам до шао до пр вих 
са зна ња и ис ку ста ва и про вео де тињ ство и до бар део мла до сти, и са 
ко јим сам пуп ча ном вр стом био сра стао. Сун це, зве зде и не бо из над 
Ми џо ра, ре ка, кли су ра, го ле ти, гла ме, ка ме ња ри, по ље, ли ва де, шу ма, 
хи ља ду го ди шњи хра сто ви, ви но гра ди, ку ћер ци, ста ре оро ну ле иже, са 
кро во ви ма од ће ра ми да и пло ча и чу вар ку ћа ма на њи ма, по ја те, во де ни-
це, зми је, ста да, глад на сто ка, глад ни пси. Пре све га, си ро ма шни, по ти-
ште ни и обез на ђе ни, у се бе уву че ни и су здр жа ни и у дну ду ше че сто 
ме ки, бла ги и не жни љу ди, ко је би је сва ка си ла и ала ово га све та, и ко ји 
су, но се ћи свој јад, че мер и гор чи ну, не ко веч но зло од пам ти ве ка, у исто 
вре ме и жи ла ви и ја ки, да је дан та кав жи вот из др же, да тра ју“ (џунић
1988:108–109). 

Пр ву при по ве дач ку зби р ку Сло бо дан Џу нић је об ја вио у вре ме та ко зва-
ног дру гог при по ве дач ког та ла са у по сле рат ној срп ској књи жев но сти. На кон 
до ми на ци је соц ре а ли стич ке по е ти ке и ствар но сне про зе са пре те жно рат ном 
те ма ти ком, а ко јој је и сам пла тио сво је вр стан да нак у по је ди ним при по вет-
ка ма, срп ска при по вед на про за све ви ше се окре та ла ка мо дер ни јим књи жев-
ним то ко ви ма, ко ји су се из свет ске књи жев но сти тих го ди на по че ли ули-
ва ти у ју жно сло вен ску књи жев ност, а чи ји су се по че ци мо гли на зре ти већ 
у ро ма ну Свад ба Ми хај ла Ла ли ћа из 1950. го ди не. Тим мо дер ни јим стру ја-
њи ма у срп ској књи жев но сти Џу нић се ни је при кло нио, оста ју ћи до сле дан 
тра ди ци о нал ној про зи, ре а ли стич ком по ступ ку и се о ској те ма ти ци у сво јим 
пр вим при по вед ним тво ре ви на ма. Ре а ли стич ки по сту пак, по сле рат не те ме 
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и до га ђа ји из ра та, ка ко ис ти че Пре драг Па ла ве стра, би ли су осно ва при по ве-
дач ких пре о ку па ци ја ве ли ког бро ја по сле рат них пи са ца, као што су Влади-
мир Па ска ље вић, Дра го слав Гр бић, Дра го слав По по вић, Че до мир Бра ша нац, 
Дра ган Си мић, Рок сан да Ње гуш, Алек сан дар Во ји но вић, Не ђо Па ре жа нин, 
Ми ло рад Гон чин, Бла го је Ко јић, Мла ден Мар ков, Вла ди мир Бу њац и дру-
ги, али је се о ска при по вет ка по сте пе но гу би ла на свом зна ча ју. Је ди ни при-
по ве дач ста ри јег по сле рат ног на ра шта ја, на во ди Па ла ве стра, ко ји је остао 
чвр сто ве зан за се ло је Сло бо дан Џу нић: 

„Од по чет ка до след но опре де љен за се о ске мо ти ве, ко ји по ла га но 
као да не ста ју из да на шње срп ске при по вет ке, Џу нић је пи сац код ко га 
се ло пред ста вља ау тен ти чан ам би јент где вла да ју осо бе ни жи вот ни од-
но си, си ро ве и еле мен тар не стра сти и не за др жи ви на го ни“ (ПалавесТРа
2012:327).

До след ност се о ској те ма ти ци у сво јим де ли ма Џу нић је об ја шња вао 
ти ме да је 50-их го ди на XX ве ка у срп ској књи жев но сти до шло до пре о кре-
та, јер су се у сре ди шту спи са тељ ских ин те ре со ва ња на шли мо ти ви из урба-
ног жи во та, док је на јед ном се о ски свет од гур нут као за о стао, кон зер ва ти ван, 
пре ва зи ђен и не ин те ре сан тан, као свет ко ји при па да про шло сти, а не бу-
дућ но сти. Сто га се у ње му „про бу дио ина џи ја, али не са мо то јер се из 
ина та ни шта до бро не мо же ура ди ти. Јед но став но сам остао са све том, мени 
до бро зна ним, са све том ко ји је већ био у ме ни“ (џунић2013:187).

С об зи ром на то да је збир ком при по ве да ка Зр на Сло бо дан Џу нић увео 
у срп ску књи жев ност је дан по све нов и дру га чи ји про стор ве зан за пи рот-
ски крај, да је из ње го вих при по ве да ка из би ја ло не што древ но, пра и скон ско, 
ар ха ич но са те жи штем на тра гич ном и дра ма тич ном ис по ља ва њу по је ди-
нач них људ ских суд би на, срп ска књи жев на кри ти ка је ову при по ве дач ку 
зби р ку по зи тив но оце ни ла увр шћу ју ћи Џу ни ћа у ред пи са ца на ко је срп ска 
књи жев ност мо же озбиљ но ра чу на ти. На пи са на у ду ху ре а ли стич ког по ступ-
ка са на гла ше ном со ци јал ном мо ти ва ци јом, при по вет ке у овој зби р ци те мат-
ски су ве за не за се о ску или рат ну про бле ма ти ку, што је би ло и са свим при-
род но и оче ки ва но с об зи ром на пе ри од ка да су пи са не. Сход но то ме, и 
не до ста ци ко ји се огле да ју пр вен стве но у пла ћа њу ду га што вер ни јем при ка-
зи ва њу ствар но сти, цр но-бе лој тех ни ци у при ка зи ва њу ли ко ва, не до вољ но 
увер љи вој пси хо ло шкој мо ти ва ци ји, до не кле је мо гу ће и раз у ме ти и оправ да ти.

Иа ко је и у збир ци при по ве да ка Гла ди, об ја вље ној шест го ди на ка сни-
је, 1957, Џу нић и да ље остао ве ран ре а ли стич ком мо де лу при по ве да ња, 
при по вет ке у овој зби р ци по ка зу ју сво је вр стан ис ко рак ка асо ци ја тив но-ме-
ди та тив ном по ступ ку и пси хо ло шкој мо ти ва ци ји ли ко ва, чи ме се при бли жио, 
ка ко на гла ша ва Ив ко Јо ва но вић, (при вид ној) аван гар ди, „ко ја је свој мо дер-
ни зам ис по ља ва ла усва ја њем но вих ис ку ста ва европ ске пр о зе, ро ма на то ка 
све сти“ (Јовановић1995:12). Као умет нич ки ус пе ли је у овој зби р ци из дво-
ји ле су се при по вет ке Ка ме но ре зац, Оту ђе ни, Осме си и на ро чи то при по-
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вет ка Зи до ви, чи ју ће но ву вер зи ју Џу нић об ја ви ти под на сло вом Аме ри кан ка 
у збир ци Иза сун че ве стра не (1975). 

Па вле Зо рић сма тра да при по вет ка Зи до ви пред ста вља пре крет ни цу у 
Џу ни ће вом ства ра ла штву, да озна ча ва по че так пу та ко јег ће се Џу нић ка сни-
је др жа ти, јер се у њој „по ма ља древ ност, као там на моћ ко ја од ре ђу је чове-
ко во по на ша ње“ (зоРић1986:x). Сло бо дан Џу нић у овој при по ве ци пра ти 
суд би ну Ге не, чи ји је муж Ми кај ло, по сле са мо не ко ли ко ме се ци бра ка, оти-
шао у пе чал бу у Аме ри ку. У фа тал ном по ри ца њу соп стве них на го на, сексу-
ал но сти и стра сти, а у же љи да до ка же стро гом и окрут ном па три јар хал ном 
све ту су пру жан ску вер ност и из стра ха да тај исти свет не ка же да јој ’гу-
зи ца иде под сва чи ји скут’ као што су го во ри ли о ње ној мај ци, Ге на ће око 
се бе по ди ћи зи до ве и у тој са мо по диг ну тој са ми ци стра да ти. Њен бунт и 
не мир до не кле су слич ни Соф ки ном, глав ној ју на ки њи ро ма на Не чи ста крв 
Бо ри са ва Стан ко ви ћа. Њи хо во стра да ње обе ле же но је па три јар хал ним ко-
дек сом, ко ји по ни шта ва еро ти зам и жен стве ност. По ти ски ва ње ерот ског, 
од ве шће обе ју на ки ње у ау то де струк ци ју, пат њу и лич ни по раз. Лик ко ноп-
ча ра у при по ве ци Зи до ви, чо ве ка ко ји хо да уна тра шке, за Ге ну ће по ста ти 
не дво сми слен знак да је и њен жи вот кре нуо уна тра шке, да је оста ла за на-
век за гла вље на у про шло сти и тран сфор ми са на у ’же ну ро би ју’ ка ко ју је у 
се ни ку на звао му шка рац ко ји је по сег нуо за ње ним те лом, око ва ну у зи до ве 
ту ђег ми шље ња. 

Та јан стве ни, не по јам ни крај под Ми џо ром, опи сан у пр вим две ма при-
по ве дач ким збир ка ма, ин спи ри сао је Сло бо да на Џу ни ћа да на ста ви са спи-
са тељ ским ра дом та ко да ће из истог те мат ско-мо тив ског кру га на ста ти и 
ње го ве ка сни је при по вет ке и ро ма ни у ко ји ма је на сто јао да бу де дру га чи ји, 
обо га ћу ју ћи их но вим жи вот ним сли ка ма и са зна њи ма у скла ду са вла сти-
тим жи вот ним ис ку ством и књи жев ним са зре ва њем. На кон при по ве дач ке 
зби р ке Гла ди, у сле де ћој фа зи књи жев ног ства ра ла штва, он ће го то во у 
пот пу но сти на пу сти ти ре а ли стич ки по сту пак у тра ди ци о нал ном сми слу 
ре чи. У по то њим при по вет ка ма и ро ма ни ма све ви ше до ла зи до по ме ра ња 
ме ђу све тов них гра ни ца и ду бо ких по ре ме ћа ја из ме ђу вре ме на про шлог и 
вре ме на са да шњег. Џу ни ће ва основ на ства ра лач ка пре о ку па ци ја са да по-
ста ју гра нич ни све то ви жи вих и мр твих и њи хо во удва ја ње на свет на 
сун че вој стра ни и на свет иза сун че ве стра не. Окре ћу ћи се фол к лор ној 
фан та сти ци, ми ту и при по ве да њу у ко ме до ла зи до укр шта ња ми ме тич ке 
са не ми ме тич ком на ра ци јом, удва ја ња вре мен ских и про стор них пла но ва, 
сво је вр сног иро ниј ског, гро теск ног и са ти рич ног от кло на пре ма ствар но сти, 
пре пли та ња ствар но сти и при ви да, ја ве и сна, Сло бо дан Џу нић ће се, по чев 
од ро ма на Ви но град го спод њи (1957), пре ко при по ве дач ких збир ки Иза сунче
ве стра не, Сви тац у све ми ру (1985), па све до по след њег ро ма на Ве тр о ви 
Ста ре пла ни не, при бли жи ти по е ти ци ма гич ног ре а ли зма3 у јед ном ис ко-

3 Под пој мом ма гич ни ре а ли зам под ра зу ме ва ју се при по вет ке и ро ма ни ко је, по пра ви-
лу, има ју јак на ра тив ни на бој, у ко ме се пре по зна тљи во ре а ли стич но ста па са нео че ки ва ним 
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ше ни јем углу по сма тра ња све та у ко јем ће ожи ве ти пра дав ни па ган ски, мит-
ски, ста ро за вет ни и ра но хри шћан ски све то ви.

У до са да шњој срп ској књи жев ној кри ти ци као по себ не вред но сти про зе 
Сло бо да на Џу ни ћа ис ти ца ни су еле мен ти фол клор ног на чи на при по ве да ња. 
Та ко, на при мер, Ана Мар ко вић-Шар гић Џу ни ћа сма тра пред став ни ком 
фол клор не фан та сти ке (ШаРгић2011:18). С дру ге стра не, Ив ко Јо ва но вић 
Џу ни ћев при по ве дач ки рад од ре ђу је као ми то ло шко-фол клор ну фан та сти-
ку. Осо бе ност по е ти ке Сло бо да на Џу ни ћа, по ње го вом ми шље њу, „огле да 
се у су ве ре ном пре у зи ма њу мит ских ар хе ти по ва и сим бо ла, у кре а тив ном 
ожи вља ва њу по сло ви ца, ис ка за, у сло бод ном ко ри шће њу (пре о бли ча ва њу) 
фра зе ма итд. Та ко Сло бо дан Џу нић оства ру је сло жен ми то ло шки си стем 
ко ји је као те мат ска око сни ца по се бан за сва ку при по вет ку“ (Јовановић
1995:16). Ив ко Јо ва но вић се на ла зи на до бр ом тра гу ка да Џу ни ће ву при по-
ве дач ку пр о зу до во ди у ве зу са екс пре си о ни змом („Су шти ну оно га што су 
екс пре си о ни сти са мо те о риј ски про кла мо ва ли и при жељ ки ва ли – фол клор-
но-мит ско као спе ци фич на ра сна од ли ка, као из вор гра ђе – по ку шао је да 
оства ри, у но вом по е тич ном кљу чу, Сло бо дан Џу нић, ето, у де це ни ја ма 
ко ји ма се бли жи мо кра ју ве ка и ми ле ни ју ма“ (исТо:15), јер је екс пре си о-
ни зам сво је вр сна пре те ча ма гич ног ре а ли зма у сли кар ству и књи жев но сти. 
Ба ве ћи се Џу ни ће вим ро ма ни ма Ви но град го спод њи, Па га ни и Кур јак (1971), 
Ми ли во је Мар ко вић на во ди да се у де ли ма Сло бо да на Џу ни ћа мо же пре по-
зна ти са свим осо бе на фан та сти ка у ко јој „свет ни је оно што је сте, већ оно што 
би мо гао би ти. Тај чу де сан Џу ни ћев свет ја вља се у нај ра зли чи ти јим об ли-
ци ма, а нај ви ше од све га то је свет при ви да у ко ме се под ра зу ме ва све“ (МаР-
ковић1995:45), чи ме Мар ко вић, бу ду ћи да Џу ни ћа на зи ва тво р цем пси хо ло-
шког ре а ли зма опле ме ње ног мо дер ном фан та сти ком, иден ти фи ку је еле менте 
ма гич ног ре а ли зма у ње го вој про зи. Отво ре ни је о Џу ни ћу као о ма гич но-
ре а ли стич ном при по ве да чу и евен ту ал ним ути ца ји ма ла ти но а ме рич ке књи-

и нео бја шњи вим, а еле мен ти сна, бај ке или ми то ло ги је ком би ну ју се са сва ко днев ним, 
че сто у ви ду мо за и ка или ка ле и до ско па у ко ме се еле мен ти пре ла ма ју и по но во ја вља ју (в. 
theoxfordComPaNioNtoeNgLishLiterature2000:629), по том се ма гич ни ре а ли зам од ре ђу је и 
као вр ста са вре ме не бе ле три сти ке у ко јој се не ве ро ват ни и фан та стич ни до га ђа ји ја вља ју 
у на ра ци ји ко ја ина че има „по у здан“ тон ка квог објек тив ног, ре а ли стич ног из ве шта ва ња, 
он осли ка ва тен ден ци ју са вре ме ног ро ма на да про дре да ље од сте га ре а ли зма и ис ко ри сти 
енер ги ју бај ке, на род не при по вет ке или ми та, а да исто вре ме но за др жи јак са вре ме ни дру-
штве ни зна чај, док су фан та стич не спо соб но сти ко је се да ју ли ко ви ма у та квим ро ма ни ма 
– ле ви та ци ја, ле те ње, те ле па ти ја, те ле ки не за – не ка од сред ста ва ко је ма гич ни ре а ли зам 
ко ри сти не би ли опи сао че сто фан та змо го рич ну по ли тич ку ре ал ност два де се тог ве ка (в. 
theCoNCiseoxforddiCtioNaryofLiteraryterms 2001: 146), од но сно, ма гич ни ре а ли зам пред-
ста вља осо бе ни на чин об ра де књи жев не гра ђе, за сно ва не на мно штву нео спор но кон крет них 
по да та ка, са др жи на де ла на пи са них у ду ху ма гич ног ре а ли зма има ју ло гич ну струк ту ру 
и при вид но ко хе рент ну рад њу, али та рад ња се од ви ја у сфе ри ма гич них од но са вре ме на и 
про сто ра, а су бјек тив ни до жи вљај вре ме на чи ни да оно гу би ствар не ди мен зи је, да до би је 
соп стве ни, из не на ђу ју ћи, не пред ви дљи ви ри там (в. саМуРовић1992:434).
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жев но сти на пр о зно ства ра ла штво Сло бо да на Џу ни ћа пи са ли су Све та Лу кић, 
Па вле Зо рић и Мар ко Не дић. Док Све та Лу кић из но си гле ди ште да је Џу нић 
био у „кљу чу ла ти но а ме рич ке про зе и ви ше – а да то ни сам ни је знао“ (лу-
кић1995:31), до тле је по глед Па вла Зо ри ћа и Мар ка Не ди ћа без ма ло иден-
ти чан. Оба ау то ра за кљу чу ју да је Џу нић увео у срп ску про зу је дан са вим 
нов, по ре чи ма Мар ка Не ди ћа, „пре о бли ко ван ре а ли стич ки ру ко пис обо јен 
на шом ми то ло ги јом и фол кло ром, и на шим и сво јим осе ћа њем за жи вот не 
ра до сти и про ти ву реч ја, за тра гич но и ху мор но, за чу де сно и кон крет но“ 
(недић1995:87), сво де ћи Џу ни ће во ства ра ла штво под од ред ни цу мит ски 
ре а ли зам. 

Осим на ве де них, и дру ги срп ски кри ти чи ри, по пут Пре дра га Па ла ве-
стре, Дра га на М. Је ре ми ћа, Зо ра на Га вр ли о ви ћа, Ми ло ша И. Бан ди ћа, То-
де та Чо ла ка, Дра га на Ор ло ви ћа, Пре дра га Про ти ћа и Че до ми ра Мир ко ви ћа, 
пи са ли су о но вом ре а ли зму Џу ни ће вог при по ве дач ког иди о ма. 

Сам Џу нић огра ђи вао се од ути ца ја ла ти но а ме рич ке књи жев но сти, 
ис ти чу ћи да, иа ко су га по је ди ни кри ти ча ри као Па вле Зо рић на при мер, у 
не ким тек сто ви ма ве зи ва ли за Мар ке са, да он та да за Мар ке са ни је ни чуо. 
За то је узео да про чи та ро ман Сто го ди на са мо ће „и ви део да је то див – пи-
сац, ве ли чан ствен, пла ни на Хи ма ла ји у ли те ра ту ри. Про чи тао сам је два-три 
пу та, чак ка да сам по сле то га пи сао не ку књи гу, учи ни ло ми се да сам по но-
вио је дан ње гов де таљ, па сам по но во про чи тао и ви део да то ни сам ура дио‟ 
(џунић2013:189).

Де ли мич ну ве зу са ма гич но ре а ли стич ним при по ве дач ким мо ду сом 
Сло бо дан Џу нић, као што је на ве де но, ус по ста вља већ ро ма ном Ви но град 
го спод њи пре ко мит ско-ма гиј ског сим бо ли зма зе мље. У овом ро ма ну, на-
пи са ном мо дер ни јим на ра тив ним тех ни ка ма, до из ра жа ја ће до ћи ау то ро ва 
ка сни је све ви ше ис по ља ва на скло ност ка фол кор ним, па ган ским, мит ским 
и би блиј ским сим бо ли ма и обра сци ма. По ла зе ћи од би блиј ског пред ло шка 
о ви но гра ду као о бож јем по се ду и од на род них ве ро ва ња по ко ји ма је зе мља 
плод ни еле мент ко смо са, „сим бол жен ског пло до но сног на че ла и ма те рин-
ства“ (СловенСКамитологија:енциКлопедијСКиречниК 2001: 197), глав ну 
ју на ки њу, ста ри цу Је ри ну, ста ви ће у исту ра ван са зе мљом, да ју ћи јој сим-
бо лич ка свој ства жи вот не мо ћи. 

Ме ђу тим, пра ви за о крет у ства ра ла штву Сло бо да на Џу ни ћа до го ди ће 
се об ја вљи ва њем ро ма на Па га ни. Рад ња и зби ва ња у ро ма ну при ка зу ју ма-
гиј ски свет Стру ди шта на ца, чи ји је жи вот ди ја лек тич ки усло вљен при род-
ним, ко смич ким ци клу си ма сме њи ва ња ле та и зи ме, су ше и по то па, жи во та 
и смр ти. Ствар ност ов де до ла зи у до дир са ани ми стич ким и ма гиј ским пред-
ста ва ма па га на и њи хо вим ри ту а ли ма кон стру и шу ћи сли ку све та у ко јој 
хри шћан ство ни је ни шта дру го до до бро за ма ски ра но па ган ство. Ра бле ов ско 
сла вље ње чул ног и те ле сног, па ра докс, ху мо ри стич на, иро ниј ско-гро тескна 
но та, отва ра ње мит ско-ма гиј ске пер спек ти ве про сто ра и вре ме на, уно ше ње 
ре фе рен ци фол клор не фан та сти ке, при че му у при сту пу фан та стич ном дис-
кур су у про зи Сло бо да на Џу ни ћа увек тре ба има ти у ви ду ре чи са мог пи сца 
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да „та ’мо ја’ фол клор на фан та сти ка, ако ће мо пра во, до брим де лом и ни је 
мо ја. Свет о ко ме сам пи сао, наш свет (и не са мо он), пре пун је фан та сти ке, 
и она је вид ње го ва жи во та, про шло сти – по сред но или не по сред но [...] Хоћу 
ре ћи ово, та ко ђе не не по зна то: фан та сти ка по сто ји от ка ко је све та и ве ка. Свет 
је фан та стич но на стао, не пре ста но је фан та сти чан, и дан да њи се врло фанта-
стич но по на ша, а пред сто ји му ка жу и фан та сти чан крај“ (џунић1988:115), 
глав не су од ли ке овог ро ма на, у ко јем оне о би чава ње по јав но сти из ви ре из са мог 
по гле да на свет и на чи на жи во та љу ди за ко је ма гиј ско има вред ност ре ал ног. 

Над ре ал на и гро теск но-иро ниј ска ди мен зи ја, об је ди ња ва ње те ле сног 
и ду хов ног, за по че ти у ро ма ну Па га ни, по ста ће до ми нант на обе леж ја и ка-
сни јих ро ма неск них оства ре ња Сло бо да на Џу ни ћа. На тај на чин, као по све 
при род ни на ста вак жи во то љуп ца и ви но пи је ка лу ђе ра Ви но ја из ро ма на 
Па га ни по ја вљу је се Пен ча, обе ше њак, ла кр ди јаш, лу да, ло пов и из над све га 
за љу бље ник у жи вот, ко ји је пе смом и се ки ром сме ха од се цао гла ву стра шном 
чу до ви шту, ажда ји са хи ља ду на лич ја и ли ца, ме та фо ри оп штег зла у ро-
ма ну Кур јак, у ко јем ће у пр ви план из би ти са ти ра и кри тич ки од нос пре ма 
ствар но сти оства рен кр оз по сту пак сим бо ли за ци је вре ме на, ат мос фе ре и 
об ли ко ва ња ли ко ва. 

У ре а ли стич ки то пос ка фа не у ро ма ну Ме а на по ред дру ма (1974) сме-
штен је свет се о ских зе ле на ша, гу ли ко жа, ћиф ти, гро те скан свет људ ског 
раз вра та, по ро ка и при ми ти ви зма. У сли ка њу ове ка фа не, ис ти че Ми ли воје 
Мар ко вић, Џу нић је по ка зао пра во умет нич ко мај стор ство и ин ге ни о зност: 

„Рас кло пио је у њој, пре све га, стра сти сво јих зе мља ка, њи хо ве 
не пре кид не гла ди за свим оним што им је да ле ко и не до сти жно и за оним 
што ни су ус пе ли да оства ре, а он да је у јед ном на гла ше ном умет нич ко-
-фи ло зоф ском па и у исто риј ском сми слу по ка зао ду хов ну про јек ци ју 
Бал ка на, ње го ву искон ску рас по ја са ност, али и ме та фи зич ку за го нет ност, 
по ка зао је узро ке че стих по ра за на овим про сто ри ма, али и моћ чо ве ка 
да иде да ље, да се ду бље уко ре њу је у се би и на свом на ци о нал ном и 
со ци јал ном про сто ру“ (МаРковић1995:47).

На кон де ли мич ног ис ко ра ка из ми то ло шког кон тек ста у ро ма ну Ме а на 
по ред дру ма, сна жно ми то ло шко упо ри ште и бли скост са по е ти ком ма гич ног 
ре а ли зма на ла зи мо у Џу ни ће вим ро ма ни ма Ме до ви на (1979), Оброк, Ва си
ли ја на (1990), Ча роб ни ка мен, ко ји се про стор но из ме шта у Бе о град, као и 
у по ме ну том, по след њем ро ма ну Ве тро ви Ста ре пла ни не. 

Дво план ска струк ту ра глав на је осо бе ност ових ро ма на у ко ји ма се укр-
шта ју исто риј ски, ли не ар ни са мит ским, ци клич ним кон цеп том вре ме на, 
ре ал ни са има ги нар ним про сто ром, ли ко ви по зна ти исто ри ји са ли ко ви ма 
са мит ским ста ту сом, све то ви жи вих са све то ви ма мр твих, све тло са та мом, 
љу бав са мр жњом, до бро са злим, чо век са там ним не мер љи вим си ла ма. 
Отва ра ње дво ди мен зи о нал не ре ал но сти омо гу ћи ло је и по ја ву нео бич них 
би ћа у овим ро ма ни ма по пут пче ло му ши це, чу де сних на пи та ка као што је 
ме до ви на – сло вен ско пи ће бе смрт но сти, уво ђе ње сим бо ла мит ског пра све та 
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или древ них над гроб них обе леж ја – обро ка, не ка да шњег над гроб ног споме-
ни ка у об ли ку кр ста са чи ње ног од ме ког и бла гог ка ме на пе шча ра, или, пак, 
при пи си ва ње ма гијских свој ста ва обич ним пред ме ти ма, на при мер, ти кви 
ко ју но си Пе тар Ћи са ло пе ја у ро ма ну Ва си ли ја на. 

Ма гич ни ре а ли зам Сло бо да на Џу ни ћа, да кле, пре вас ход но про из ла зи 
из ау то ру до бро по зна тог све та, из мит ско-ма гиј ског и фол клор ног си сте ма 
Пи ро та и ње го ве око ли не. Џу нић, или пр о стим пре у зи ма њем еле ме на та 
ста ри јег мит ског суп стра та хтон ске ми то ло ги је или сим бо ла не што но ви је 
со лар не ми то ло ги је ко ји ма при кљу чу је и ста ро за вет не ле ген де и хри шћан-
ску ми сти ку, или, пак, њи хо вом мо ди фи ка ци јом, тво ри ве ли ки број при ча 
– ми ни ја ту ра, низ мо за ич них де ло ва ко је по том укла па у рам ре а ли стич ног, 
објек тив ног при ка зи ва ња ствар но сти. Ја ва и сан, ствар ност и при вид, чи-
ње нич но и фик тив но, исто риј ско и мит ско, до га ђа ји, си ту а ци је и по ступ ци 
ју на ка пре ла ма ју се у јед ном ис ко ше ном огле да лу по мо ћу ко га се оства ру ју 
илу зи о ни стич ки ефек ти по сто ја ња две ју про стор но-вре мен ских ди мен зи ја 
на сун че вој стра ни и иза сун че ве стра не. Ово удва ја ње про стор но-вре мен-
ских пла но ва во ди ка пре о бли ко ва њу има ги нар ног, нат при род ног, не ве ро-
ват ног у ствар но и ка из ра ња њу чу да из ствар ног. Не пре кид на из ме на ових 
пла но ва омо гу ћа ва и дво ја ки по глед: мит ско-ма гиј ском у Џу ни ће вим оства-
ре њи ма при сту па се као са став ном и не рас ки ди вом де лу све та под Ста ром 
пла ни ном, али се по сма тра и са очи глед ном тре зве но шћу и дис тан цом им-
пли ци ра ном ис ка зи ма да се та ко го во ри, ка зи ва, чи ме се при по ве дач ста вља 
у уло гу пре но си о ца при ча ко је жи ве у на ро ду. 

Пи сац, за пра во, ни јед ног тре нут ка не чи ни пра ви ис ко рак из ре ал но-
сти. У то ме му по ма жу и ве ли ки број ми кро то по ни ма, по том пре ци зне вре-
мен ске од ред ни це, тран спо зи ци ја исто риј ских до га ђа ја и лич но сти и уоп ште 
об ли ко ва ње ју на ка у све тлу ре ал них по да та ка. Дру штве но-исто риј ски кон-
текст у про зи Сло бо да на Џу ни ћа са мо је оквир у чи јем се сре ди шту на ла зи 
тај на – тај на чо ве ка и тај на све та, тај на жи во та и тај на смр ти. Сто га се ма гич-
ни ре а ли зам Сло бо да на Џу ни ћа мо же од ре ди ти као епи сте мо ло шки и ан тро
по ло шки.

5. На осно ву на ве де ног раз ма тра ња, про зно ства ра ла штво Сло бо да на 
Џу ни ћа мо гло би се по де ли ти на три раз вој не књи жев но-по е тич ке ета пе: 

1) књи жев на де ла на пи са на у ду ху ан га жо ва не, со ци јал не ли те ра ту ре; 
2) књи жев на де ла на пи са на у ду ху тра ди ци о нал не про зе ре а ли стич ког 

ка рак те ра;
3) књи жев на де ла на пи са на у ду ху фол клор не фан та сти ке и по е ти ке 

ма гич ног ре а ли зма. 
Нај ви ши естет ски учи нак Џу ни ће ва пр о за оства ри ла је по мо ћу мит ског 

је зич ког зна ка ко јим је кре нуо у књи жев но-умет нич ку по тра гу за све том 
тај ном по чет ка и све том тај ном ства ра ња, не на ме тљи во во де ћи свог чи та о ца 
кроз чу де сне, ми сте ри о зне и та јан стве не на ра тив не све то ве, где све на из глед 
мо же, али и не мо ра по сто ја ти.
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Da ni je la D. Ko sta di no vic

(IN)CON SI STENT WITH THE PAST:  
NAR RA TI VE WORLD OF SLO BO DAN DŽU NIĆ

S u m  m u r y

This pa per will use the li te rary-hi sto ri cal ap pro ach as well as li te rary the ory ap-
pro ach to study and exa mi ne the pro se writ ten by the con tem po rary Ser bian wri ter Slo-
bo dan Džu nić, star ting with his first pro se texts pu blis hed in the Pi rot gram mar school 
jo ur nals Iskra (“The Spark”) and Omla din ska re vi ja (“Youth Jo u r nal”), and en ding with 
his last no vel Ve tro vi Sta re pla ni ne (“The Winds of the Old Mo un tain”). The main goal 
of this pa per is to emp ha si ze the chan ges in his cre a ti ve pro cess and the use of dif fe rent 
ap pro ac hes in dif fe rent pe ri ods of his cre a ti ve work (re a li stic ap pro ach, in tro duc tion of 
fol klo re fan tasy, mi xing of the mi me tic and non-mi me tic nar ra tion, in tro duc tion of the 
ele ments of ma gi cal re a lism/nar ra ti ve fic tion). Ke e ping in mind for mer li te rary cri ti cism 
of Džu nić’s works, but al so his own vi ews of his pro se, our re se arch has con clu ded that 
his works of pro se can be clas si fied in to three sta ges (en ga ged, re a li stic, and mythi cal/
fan ta stic, that is, ma gi cally re a li stic). The se sta ges are all per me a ted with the ru ral the-
me due to this wri ter’s ru ral ori gin, that is, they all fo cus on his ho me land Tem ska and 
Sta ra Pla ni na (Old Mo un tain). Alt ho ugh he fo und the in spi ra tion for his cre a ti ve work 
mostly in his ho me land, this pa per has par ti cu larly emp ha si zed that he can not be la bel led 
as strictly and pu rely re gi o na list wri ter, be ca u se he to ok the ma te rial re la ting to that 
par ti cu lar lo cal re gion, mo di fied it, sha ped it in or der to cre a te new, dif fe rent se man tic 
and symbo lic re alms – which is why he step ped out from the bo un da ri es of re gi o na lism 
and ele va ted his pro se to a mo re uni ver sal, ge ne ral le vel.

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
da ni je la.ko sta di no vic @fil fak.ni .ac .rs 





UDC 821.163.41.09 Šćepanović B.
https://doi.org/10.18485/ms_zmskij.2022.70.1.15

Мср Ана Д. Сте вић

ПО Е ТИ КА НЕ СВЕ СНОГ У УСТИ МА ПУ НИМ ЗЕ МЉЕ  
БРА НИ МИ РА ШЋЕ ПА НО ВИ ЋА

Рад пред ста вља ту ма че ње Уста пу них зе мље Бра ни ми ра Шће-
па но ви ћа као але го ри је не све сног. Об у хва та њем кључ них аспе ка та 
тек ста, уз ме то до ло ги ју ла ка нов ске пси хо а на ли зе, те жи ло се испи-
ти ва њу на чи на на ко ји се јед но књи жев но де ло из гра ђу је по узо ру 
на „рад“ пси хич ког апа ра та. Оту да се пси хо а на ли тич ки кон цеп ти 
ка кви су су бјект, objet pe tit a, озна чи тељ, Има ги нар но, Сим бо лич-
ко, Ре ал но, же ља и на гон от кри ва ју као кон сти ту тив ни еле мен ти 
има нент не по е ти ке Шће па но ви ће вог ро ма на.

Кључ не ре чи: але го ри ја, не све сно, је зик, смрт, Бра ни мир Шће-
па но вић.

1. уМесТоувода:ЈеданМогућиПогледнажанР. Го во ре ћи о де лу Бра-
ни ми ра Шће па но ви ћа, Ни ко ла Ми ло ше вић ће раз ра ди ти те зу о по сто ја њу 
два ју мо ти ва циј ских ли ни ја уну тар ро ма неск не струк ту ре Уста пу них зе мље, 
ко је пак ну де мо гућ ност раз ли чи тих ва ри јан ти раз у ме ва ња тек ста (miloše-
vić 2008: 5–13). С јед не стра не, на рав ни на ра тив не кон фи гу ра ци је ро ма на, 
сма тра кри ти чар, об зна њу је се де но та тив но зна че ње, ко је би во ди ло ка 
ин тер пре та ци ји чи ји је крај њи до мет у гра ни ца ма со цио-пси хо ло шких окви ра 
се ман ти ке си жеа. Ко но та тив но зна че ње, с дру ге стра не, дā се на слу ти ти 
на об зор ју оно га што би се мо гло ар ти ку ли са ти као там но ви ла јет ска ди мен-
зи ја при че и при ча ња, под зем ни ток или дру га сце на на ра ти ва, чи ме би се 
пи та ње об ли ка и зна че ња Шће па но ви ће вог ро ма на по ста ви ло у но вом кон-
тек сту. Чи та ње се у том тре нут ку тран сфор ми ше у од го не та ње или тра га ње 
за скри ве ним сми слом с оне стра не ко но та тив ног и де но та тив ног, из ме ђу 
оно га што се мо гло уоб ли чи ти у ро ма неск ну реч и оно га што оста је да леб-
ди као не што „што ни је од ово га све та“ (milošević 2008: 8). Дру гим ре чи ма, 
по е тич ко ис хо ди ште Уста пу них зе мље уте ме ље но је уну тар ре за, пр о це па, 
пу ко ти не кон сти ту тив не за Сим бо лич ки ре ги стар – је зик сāм. Отуд не мо-
гућ ност да се ијед на од два ју по сто је ћих мо ти ва циј ских ли ни ја ус по ста ви 
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као са мо стал на: ди ја лек ти ка ко но та тив ног и де но та тив ног мар ки ра упра во 
ову не до стат ност је зи ка да ко му ни ци ра не по сред но, без пре пре ке, без пре-
те ћег зја па бе сми сла ко ји фи гу ри ра при кри вен у по за ди ни сва ке ко му ника-
ци о не си ту а ци је, па и оне ли те рар не.1 На том фо ну пре по зна је се але го ри ја 
– те мељ ни тек сту ал ни учи нак Шће па но ви ће вог ро ма на. Узме ли се у об зир 
Де Ма но ва иде ја о не чи тљи во сти сва ког књи жев ног оства ре ња пре ма ко јој 
су „зна чењ ске си ле у књи жев ном тек сту та ко рас по ре ђе не да отва ра ју текст 
за ви ше раз у ме ва ња […] а да тим отва ра њем спре ча ва ју ње го ву то та ли за ци ју 
[…]“ (milić 1998: 56, кур зив наш), на пи та ње о че му тач но го во ри Шће пано
ви ће ва але го ри ја? мо гућ но је од го во ри ти на сле де ћи на чин: она пред ста вља 
але го ри ју не све сног. 

„Део функ ци о ни са ња але го ри је је сте да учи ни да чи та лац осе ти да два 
ни воа за пра во ко ре спон ди ра ју је дан са дру гим у де та љи ма и да ту за пра во 
по сто ји не ка под ствар ност, не што у при ро ди ства ри што омо гу ћу је да се то 
до го ди. Али ефе кат але го ри је је да са чу ва та два ни воа по сто ја ња одво је но 
у све сти чи та о ца иа ко се они ме ђу соб но пре пли ћу у то ли ко мно го де та ља 
(Wil li am Emp son, Struc tu re of com plex Words, пре ма гРбић 2010: 325). 

Але го ри ја је жа нр не све сног per se. Јер, „под ствар ност“ ко ја по ра ђа 
оту ђе ње и из ње га про ис те клу ди ја лек ти ку ко но та тив ног и де но та тив ног 
мо же се пре по зна ти је ди но у функ ци ји је зи ка. Уко ли ко је, с дру ге стра не, 
„не све сно струк ту ри са но као је зик“ (lacan 1986: 26),2 он да се рад але го рије 
го то во у пот пу но сти мо же по и сто ве ти ти с ра дом не све сног. По ђе ли се од 
нај ру ди мен тар ни је де фи ни ци је овог тро па, пре ма ко јој он „пред ста вља го-
вор дру гим го во ром, на чин да се јед на ми сао из ра зи дру гом“ (milić 1998: 
58), убр зо се мо же за вр ши ти у пси хо а на ли тич кој прет по став ци да је „не све-
сно дис курс Дру гог“ (lacan 1986: 141). И да ље, још јед на ба зич на де фи ни-
ци ја – „про ши ре на ме та фо ра“ или „улан ча ни низ ме та фо ра“ (Pšihistal 2014: 
113) – сво ју крај њу кон се квен цу има у по и ма њу не све сног као је зи ка ко ји је 
у це ли ни за сно ван на прин ци пи ма пре ме шта ња – ме то ни ми ји и ме та фо ри 
(lacan 1986: 164–165). Дру гим ре чи ма, але го риј ски текст про ма шу је уто-
ли ко што о Ства ри ни ка да ни ти мо же, ни ти же ли да про го во ри не по сред но, 
екви ва лент но по јав но сти ма не све сног ко је су, ли ни јом бес ко нач не пул са-
ци је и ди на ми зма за тва ра ња и отва ра ња, увек „про ма шај пра вог су сре та“ 
(lacan 1986: 156, кур зив наш) – су сре та с Ре ал ним.3 Су бје кат мо же го во рити 

1 Ко узме – ка ја ће се, ко не узме – ка ја ће се, там но ви ла јет ски ул ти ма тум на чел но 
екви ва лен тан оном већ ма при зем ни јем Па ре или жи вот! (чи ју је ин ди ка тив ну ана ли зу, 
уз гред бу ди ре че но, дао Ла кан (1986: 227)) по сту ли ра ин хе рент ни ма њак у бив ство ва њу 
упра во због то га што је оно увек бив ство ва ње у је зи ку.

2 Од но сно као озна чи тељ ска ба те ри ја ко ја се кон сти ту и ше и ге не ри ше у кру же њу око 
те мељ ног и уте ме љу ју ћег мањ ка – пре дон то ло шког зе ва (lacan 1986: 114).

3 Але го риј ски текст, као и са мо не све сно, им пли ци ра не што што се, па ра фра зи ра ју ћи 
Ла ка на, мо же од ре ди ти као „у ње му ви ше од ње га са мог“; то је Ре ал но тек ста, од но сно Ре-
ал но бив ство ва ња, ко је се ни ка да не мо же дис кур зив но об уј ми ти, прем да се сва ко на ра тив но 
исту па ње ра ђа и оп ста је оп се сив ним кру же њем око ње га.
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је ди но але го риј ски и у то ме је ње го ва тра ге ди ја – то је con di tio hu ma na Шће-
па но ви ће ве по ет ске ви зи је. 

2. ХРоноТоП. Але го рич ност по зор ни це на ко јој се од и гра ва рад ња Уста 
пу них зе мље устро је на је там но ви ла јет ски: ју на ци су, мо же се ре ћи, „из ван 
трач ни ца“ (Pši hi stal 2014: 279). Про стор но –вре мен ске ко ор ди на те при че 
струк ту ри са не су та ко да ко ин ци ди ра ју с ли ми нал ном си ту а ци јом мит ског 
по и ма ња све та. Има не чег до кра ја нео д ре ђе но и не до ре че но хто нич ног у 
оба ге о граф ска пој ма ко ја тво ре „то по ло ги ју“ Шће па но ви ће вог тек ста.4 Вре-
мен ска од ред ни ца ро ма на је, с дру ге стра не, обе ле же на ни че ан ским ве чи тим 
вра ћа њем истог; пси хо а на ли ти ча ри би ре кли при си лом по на вља ња. Ова кав 
до жи вљај вре ме на и про сто ра де ле и про го ни те љи и про го ње ни.5 Опо зици-
ја при ро да: кул ту ра, ко ја се по ја вљу је као дис крет на око сни ца хро но то па 
ро ма на, на го ве ште на је у до жи вље ном го во ру про го ње ног, у ком се сли ка 
ње го ве ег зи стен ци је пре са зна ња о ско рој и си гур ној смр ти кон тра сти ра 
окол но сти ма у ко ји ма се об рео.6 И док до мен кул ту ре у сво јим кван ти та тив-
но не ве ли ким, го то во скрај ну тим на зна че њи ма за зи ва ви ђе ње људ ске ег зи-
стен ци је као не ди на мич ног, мо но то ног функ ци о ни са ња уну тар, ари сто те-
лов ски ре че но, струк ту ре au to ma to na, до тле би сту па ње у там ни ви ла јет 
(бив ство ва ња, је зи ка, тек ста) као сту па ње у при ро ду опред ме ће ну сли ком 
цр но гор ског пеј за жа, обе ле жа ва ло ис кли зну ће: тра у ма тич ност бли зи не ти
хич ког због ко га „ствар ност по и ма мо као за стој“ (lacan 1986: 62).7 Кључ на 
свој ства при по вед не ди на ми ке Шће па но ви ће вог ро ма на – а то су стал на 

4 У еу фо ниј ским на но си ма то по ни ма Цр не Го ре и По кор ни це од је ку је оно што Ла кан 
згод но на зи ва екс тим но – то је ме сто исто доб ног ема ни ра ња и пре пле та нај ду бље ин тим-
но сти и стра но сти, за чуд но сти, је зо ви то сти.

5 Пер спек ти ва про го ни те ља: „Уви је ни у гру бу ће бад, ле жа ли смо не по ме ра ју ћи се и 
ћу те ћи као да смо у тој по од ма клој ав гу стов ској но ћи већ би ли ома мље ни опо рим ми ри сом 
шу ме ко ја нам је, кроз отвор на ша тор ском кри лу, ли чи ла на из ви је ну, цр ну зми ју […] у овом 
ди вљем кра ју, где смо по след њих го ди на сва ког ле та про во ди ли по не ко ли ко да на, увек смо 
успе ва ли да ла ко за бо ра ви мо сво је бри ге и оба ве зе, свој свик ну ти, јед но лич ни жи вот, све ден 
на ку ћу, кан це ла ри ју и ка фа ну, и да се та ко, на из ве стан на чин уда ље ни и од са мих се бе, 
пре пу сти мо јед ном нео бја шњи вом спо кој ству“ (15, 16, на гла ша ва ња кур зи вом на ша); Пер-
спек ти ва про го ње ног: „Учи нио је то не љу ба зно и јет ко као да се већ под сме вао се би што 
се по сле то ли ко го ди на вра ћа у Цр ну Го ру, упр кос са зна њу да у њој ви ше не ма ни ко га ко би 
му се об ра до вао или га бар пре по знао. […] Сто је ћи сад, умо ран и за ди хан, у сам освит да на, 
мо гао је у да љи ни да на зре не ку там ну шу му, а још да ље и зу ба те вр хо ве не ке пла ни не, по 
све му слич не вр хо ви ма ње го ве Пре кор ни це, у ко јој је још дав но, пре три де се так го ди на, 
јед не пу сте но ћи, пр ви пут по ми слио на смрт као из ба вље ње“ (15, 20, кур зив у тек сту, под-
вла че ња на ша).

6 „[…] а за тим и све оне со би це на бе о град ским та ва ни ма у ко ји ма је го ди на ма гла до вао 
гу та ју ћи хе миј ске фор му ле и ма шта ју ћи о не ком леп шем жи во ту; и нај зад, онај са мач ки 
стан чић у Бир ча ни но вој ули ци, за там њен и пре тво рен у хе миј ску ла бо ра то ри ју, за га ђе ну 
хе ми ка ли ја ма, где је ко нач но и из гу био ду шу […]“ (72).

7 О ди ја лек ти ци Ари сто те ло вих кон це па та tyhé и au to ma ton в. у: lacan 1986: 59–75.
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на пе тост, тен зи ја, сво је вр сна при по вед на анк си о зност ко ја пре пла вљу је 
ка ко ју на ке та ко и при по ве да ча, али и чи та о ца – про ис ти чу упра во из те 
ди рект не из ло же но сти Ре ал ном при ро де. 

У ви зу ри про го ње ног, од нос пре ма при ро ди мо же се пра ти ти кроз је дан 
де таљ раз ви јен кон тра пункт но на по чет ку и на кра ју ро ма на – фе но мен га-
ђе ња,8 ко ји се, као ис кљу чи во људ ско свој ство, мо же сма тра ти пр вим зна ком 
кул ту ре.9 При по вест о по те ри под об рон ци ма цр но гор ских пла ни на уоб ли-
ча ва тран сфор ма ци ју овог мо ти ва у прав цу мо гућ но сти от по ра су бјек та пре-
до че ног као по вра так у за ви чај: ње го во ко нач но, фи зи о ло шко и пси хо ло шко, 
ста па ње с при ро дом, с оне стра не га ђе ња, ар ти ку ли са но у на слов ној син таг-
ми ро ма на. При ро да се, за раз ли ку од кул ту ре, по ја вљу је као крај ње ам би-
ва лент на; као φάρμακον, и отров и лек. Она је про стор по на вља ња, кру же ња 
око тра у мат ског је згра ег зи стен ци је, а са мим тим и стал ног на ра тив ног од-
ла га ња рас пле та, упр кос то ме што је суд би на ју на ка, као и са ме при по ве сти, 
ини ци јал но већ пре де сти ни ра на. Из ве сност смр ти нат кри љу је Шће па но ви-
ћев на ра тив, и то сāмог Ре ал ног смр ти, оног ко ји до кра ја при па да при ро ди. 
Јер, Сим бо лич ки ре ги стар смрт не пре по зна је; он је мо же „кул ти ви са ти“ 
пре ко ди ра њем, ре кон фи гу ра ци јом и на ра ти ви за ци јом, ка ко то уо ста лом и 
чи не про го ни те љи на са мом кра ју ро ма на, до жи вља ва ју ћи и опи су ју ћи мр тво 
те ло про го ње ног као та бу и зи ра ни обје кат ре ли гиј ског иску ства, али ње но 
истин ско на лич је оста је тек на гра ни ца ма ми шље ња и при по ве да ња, у фор ми 
тра у ме. Оту да у Шће па но ви ће вом ро ма ну але го ри за ци ја хро но то па. Схва-
ће на као кра так спој у озна чи тељ ском лан цу, але го ри ја до се же до са мих 
обо да пред ста вљи во сти, у че му се пре по зна је ње на на ра тив но –те ра пе ут ска 

8 „Чо век ко ји је се део на спрам ње га ћут ке ис пру жи свој ши ро ки и на жу ље ни длан, 
ну де ћи му ко мад хле ба и тан ки ко лут са ла ме. Он му се јед ним нео д ре ђе ним осме хом за хва ли 
и по че да је де, не осе ћа ју ћи у пр ви мах ни ка кав укус. За тим осе ти не ку му ку и зга ђен иза ђе 
из ку пеа. На дну ход ни ка отво ри про зор и ис пљу ну већ са жва ка ну хра ну, гу та ју ћи отво ре
ним усти ма про хлад ни ве тар […]“ (17–18). Уп. и: „[…] учи ни му се да му не ко по ву че ру ку 
пре ма ви со кој ста бљи ци пра ска ви це […] Он да не за у ста вља ју ћи се, у тр ку, стр же је дан 
њен лист сли чан ли сту ду ва на, и при не се га, као ка кав мо ли тве ник, ис пу ца лим усна ма, а 
за тим за гри зе у ње га и на мах осе ти на ису ше ним неп ци ма гор ки укус отров них ал ка ло и да. 
[…] ни је оче ки вао ни ка кво чу до, али је за то од јед ном очај нич ки по же лео да на тој ли ва ди 
[…] про на ђе све оне ле ко ви те тра ве ко јих је сад био у ста њу да се се ти […] Об у зет том 
ми шљу, спу стио се на ко ле на и као жи во ти ња, ко ја је од јед ном из гу би ла све сво је на го не и 
ин стинк те, ус пла хи ре но по чео да ба у ља […] Ба у љао је и тр пао у уста, очај нич ки и ха ла пљи
во гу та ју ћи […] Осе ћао је и му ку и га ђе ње ко је га је те ра ло на по вра ћа ње. Али био је сре ћан 
због то га, јер је по уку су у усти ма био убе ђен да то га ча са у нај при род ни јем об ли ку гу та 
[…] мно ге не по зна те и још нео т кри ве не хе миј ске суп стан це ко је ће, на дао се све за јед но, 
из ме ша не и на то пље не ње го вом пљу вач ком, оства ри ти склад и ме ђу соб ну ве зу јед ног но вог 
и чу до твор ног је ди ње ња ко је ће га са свим из ле чи ти“ (62–64).

9 Уо ста лом, за пад на кул ту ра се у це ли ни, мо гло би се ре ћи, за сни ва на фан та зму о 
пу ри фи ка ци ји људ ског те ла, пре ме шта њем Ре ал ног кор по рал ног и ор ган ског на ме сто 
абјект ног. О то ме у: Kri ste va 1989, где се ве ли и сле де ће: „Га ђе ње због је ла мо жда је нај е ле-
мен тар ни ји и нај ар ха ич ни ји об лик за зор но сти“ (1989: 9).
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„ле ко ви тост“: ну де ћи чи та о цу исто доб но оба мо ду са зна че ња тек ста – ка ко 
де но та тив ни, та ко и ко но та тив ни, ка ко ре а ли стич ко-ми ме тич ку сли ку про-
сто ра, та ко и на го ве штај ње ног он то ло шки не ста бил ног, ха лу ци нант ног, 
сно вид ног ста ту са, она оба ве зу је на тран сгре сив ност ме ђу про сто ра у ком 
се, по дра жа ва ју ћи са му струк ту ру тра у ме, ло ги ком ре за, од у ста је од при по-
ве да ња. На том хо ри зон ту да је се ту ма чи ти ма е страл но уоб ли чен по след њи 
до жи вље ни го вор про го ње ног.10 

Хро но топ Уста пу них зе мље не да је да кле тек јед но сми сле ни оквир 
суд би ни ју на ка. Тај там ни ви ла јет, ко ји је у исто вре ме и за ви чај, ме сто 
окре пље ња али и по при ште бор бе на жи вот и смрт, исто вре ме но је и свој и 
(о)туђ(ен). То по ним ски и ге о граф ски, он је, чи ни се, пре ци зно ло ци ран: то су 
ли ва де, шу ме, је зе ра и ви со рав ни ју на ци ма од већ до бро по зна тог (по но вљи вог 
и по на вља ног) цр но гор ског пеј за жа. Тај оп шти ути сак о ја сној од ре дљи во сти, 
ипак се, већ у пр вој ре че ни ци ро ма на, по ка зу је као ду бо ко про бле ма ти чан: 
на ра тив за пра во уоб ли ча ва ами ме тич ки, су бјек ти ви зо ва ни про стор из ме ђу 
ха лу ци на ци је, при ви ђе ња и ме се чар ског по лу сна с дис крет ним сим бо лич-
ним на зна че њем (зве зда па да ли ца чи ју по ја ву уо ча ва ју и ту ма че про го њен 
и про го ни те љи), ко ји од пу ке фак то гра фи је на ствар ност ре фе ри шу ће ло ка-
ли за ци је, за вр ша ва као све флу ид ни ја, скли ски ја, за чуд ни ја хе те ро то пи ја.11 
Тран сцен ди ра ју ћи гра ни цу пеј за жа, је дан обје кат, ви ђен очи ма про го ни те-
ља као „висок[а] мо жда све га не ко ли ко ме та ра“, а очи ма про го ње ног као 
мо ну мен тал на сте на „што се, као огром на и про бу ше на пе чур ка, уз ди за ла 
на сред за љу ља не ви со рав ни“ (67), „У из рав на ном про сто ру зе мље и не ба“ 
(68), сиг на ли зи ра кон сти ту тив ну и кон сти ту и шу ћу уло гу пу ко ти не у Шће-
па но ви ће вој сли ци све та. Јер, упра во у за вр шним сце на ма ро ма на, от кри ва 
се он то ло шка функ ци ја ка у зал ног зе ва (La can 1986: 28, 53) пре ма ко јој се 
од и гра ва пре струк ту ри са ње фи гу ре глав ног ју на ка од јад ног и сме шног 
(25), огром ног ин сек та (21), из глад не лог га вра на (53), до ста туе бо жан ске 
ле по те, као ис кле са не од ка ме на (75). Бе ли врх Пре кор ни це (ко ји мо жда то 
и ни је – у то ме је још јед на тај на Шће па но ви ће вог ро ма на, још јед на нус по-
ја ва струк ту ри ра ња на ра тив ног то ка око усре ди ште ног ка у зал ног зе ва) фи-
гу ри ра као але го риј ски ам блем при по ве сти. У ко нач ном рас пле ту при че 

10 „Али ја сам спа сен!, по ми сли он, ја сам за и ста по бе гао! И об у зет ми шљу да што 
пре уста не, је два се по ма че. Ме ђу тим, од тог јед ног је ди ног по кре та она чу де сна сли ка вас
ко ли ког све та ко ју је до тле гле дао – на гло се пр о су као да је би ла од пра ши не, та ко да све 
он што се на ла зи ло до ле, бе шум но су ну у ви си ну, а све оно од о зго му се од јед ном сру чи у 
ши ром отво ре не и за пре па шће не очи.“ (75)

11 „Уз бу ђен от кри ћем те чу де сне и јед но став не тај не ко ја му је увек из ми ца ла, учи ни 
му се да се чи тав пре део око ње га на гло ме ња: зу ба ти и цр ни вр хо ви пла ни не по ста ја ли су 
све про зрач ни ји и већ су се, по пут рас то че них сен ки, ута па ли у па пер ја сти, на мре шка ни 
свод не ба; оштра тра ву љи на, ко ја му је до ма ло пре са пли та ла но ге, би ла је све мек ша и све 
пла вља; чи та ва та ус та ла са на ви со ра ван већ му је ли чи ла на мо ре!“ (49); „[…] би ла је то 
јед на уса мље на сте на, ви со ка мо жда све га не ко ли ко ме та ра. Док смо тр ча ли пре ма њој – 
ме ња ла је об лик као да је би ла са ста вље на од ма гле […]“ (74)
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от кри ва се циљ Шће па но ви ће вог при по ве да ња. То је ти хич ки су срет са 
за ви ча јем, ко ји оста је не при по ве див, бу ду ћи да за вр шну реч у ро ма ну има-
ју про го ни те љи – пу ки по сма тра чи, по сред ни ци, чи ја је функ ци ја да тај 
су срет на кнад но сим бо ли зу ју, чи не ћи га ти ме још јед ном и за у век про ма ше
ним. Хро но топ Уста пу них зе мље устро јен је као дру га сце на на ко јој се од и-
гра ва овај агон tyhé-а и au to ma ton-а, он крај ко га се об зна њу је на гон смр ти као 
пр вот ни по кре тач на ра тив не же ље; он је, да кле, але го риј ско упри сут ње ње 
не све сног.

3. огледалнасТРукТуРа. Фе но ме но ло ги ја га ђе ња ко ју Шће па но вић не-
на ме тљи во раз ви ја у свом ро ма ну им пли ци ра не што бит но што се до га ђа 
ка ко у струк ту ри глав ног ју на ка, та ко и уну тар устрој ства ро ма неск не тек-
сту ре у це ло сти. Док се чин за зи ра ња упри зо рен у ку пеу во за, на са мом по-
чет ку при по ве сти, од ви ја као ре зул тат апо ри ја Сим бо лич ког пред про ва лом 
ужа са Ре ал ног смр ти, онај по то њи, иш че за ва ју ћи, сме штен у са му ну три ну 
хро но то па по те ре, обе ле жа ва по ни ра ње су бјек та у смртоликo-спа со но сну 
срж при ро де, где Сим бо лич ко кли зи ка рас пр ша ва њу у Ре ал ном. Про ждира-
ње би ља ка ко је би исто вре ме но мо гле би ти и отров и лек је чин ко ји ди рект-
но ко ре спон ди ра с там но ви ла јет ском фор му лом, али је ис ход дру га чи ји: улог 
је не тек по зи ци ја у ко јој ће се су бјект по из ла ску из Там ног ви ла је та на ћи, 
већ су бјек тив ност сāма. Пре ла зак с оне стра не га ђе ња у ду бо кој је ве зи с 
тран сфор ма ци ја ма ју на ка ко је се, ко ли ко год опреч не би ле, од и гра ва ју у 
прав цу ње го вог „раз го ли ћа ва ња“: де ми сти фи ка ци је свих ње го вих прег ну ћа 
ка оздра вље њу и спа се њу као чи стог ра да на го на смр ти, пер со ни фи ко ва ног 
цр но гор ским пеј за жем.12 Где не ма га ђе ња, не ма ни озна чи те ља, а ти ме не-
ста је и кул ту ра. Ни је слу чај но што се, след стве но то ме, фе но мен га ђе ња оба 
пу та по ја вљу је у не по сред ној бли зи ни још јед ног симп то ма тич ног мо ти ва 
– огле да ла и огле да ња 13. Про го ње ни се, уо ста лом, пр ви пут у ро ма ну и ви ди 
тек као од раз „У че твр та стом, на га ра вље ном ок ну“ (15) пут нич ког во за. Ако 
се „ста ди јум огле да ла“ схва ти „као по и сто ве ћи ва ње […] тј. као пре о бра жај 
ко ји се зби ва у су бјек ту кад усва ја сли ку […]“ (laKan 1983: 6), он да се сце на 
огле да ња про го ње ног мо же до жи ве ти као ње го ва не га ци ја.14 Нар ци стич ка 
кон сте ла ци ја пре ма ко јој се, у тре нут ку огле да ња, по ја вљу је пре по зна ва ње: 
„Дру ги, то сам Ја – Ја, то је Дру ги“ (Bra jo vić 2013: 48) ов де би ва за ме ње на 
ди рект ним пре по зна ва њем оту ђе ња ко је, од су бјек та при кри ве но, по чи ва у 
са мом ср цу „ста ди ју ма огле да ла“. Не по ду да ра ње огле дал не сли ке и су бјек-

12 То „раз го ли ћа ва ње“ ни је да то са мо као ме та фо ра: „Ина че, ка ко би смо об ја сни ли 
чи ње ни цу да је на тој сте ни ле жао пот пу но го. Ка ко је не ста ло ње го во цр но оде ло? Где је 
са крио ко шу љу, га ће, ци пе ле и до ку мен та?“ (76).

13 У зроч но-по сле дич на ве за из ме ђу про це са огле да ња и кон сти ту и са ња су бјек тив но сти 
пре по зна та је у те о ри ји о ста ди ју му огле да ла као тво ри те љу функ ци је Ја (laKan 1983: 5–13).

14 „У че твр та стом, на га ра вље ном ок ну вра ћао му се са мо мут ни од раз соп стве ног 
ли ца, ко је је би ло то ли ко из му че но да му је из гле да ло го то во ту ђе. Ипак се осмех нуо свом 
из ме ње ном ли ку“ (15).
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то ве по јав но сти за чи ње ти хич ки су срет с Ре ал ним смр ти, ко ји је обе ле жен 
га ђе њем као на слу ћи ва њем про це па у Сим бо лич ком. У ви зи ји про та го ни сте, 
кул ту ра се због то га и по ја вљу је са мо у сво јим од бој ним ви шко ви ма.15 Од-
би ја ју ћи да се иден ти фи ку је са сво јом огле дал ном сли ком, про го ње ни од-
би ја за кон Сим бо лич ког сту па ју ћи у про сто ре за зор ног при ро де као у свој 
при мор ди јал ни за ви чај.16 Тај про цес, ме ђу тим, ни ка ко ни је без дво сми сле-
но сти. Од по вра ћа ња (Сим бо лич ког, где се су бјект на ра тив но „ра ђа“) до уста 
пу них зе мље (Ре ал ног, где на ра тив но „уми ре“) дуг је пут тра си ран же љом 
(су бјек та и при по ве да ња). У суд би ни про го ње ног не ма ли не ар но сти; ра дије 
тре ба го во ри ти о ам би ва лент ној ско ко ви то сти ње го ве же ље: од на де у ско-
ру смрт, пре ко ин стинк тив не а за тим и от кро вењ ске жуд ње за жи во том до 
по нов ног при гр ља ва ња смр ти као је ди ног спа се ња за вр ша ва се у по све про-
бле ма тич ном кра ју у ком се сам су срет од и гра ва. Не тре ба за бо ра ви ти: 
ни је са свим ја сно да ли ју нак из вр ша ва са мо у би ство. Же ља за са мо у би ством 
из ве сно по сто ји, и она је у ро ма ну де таљ но раз ра ђе на, али са мо стра да ње 
про та го ни сте не мо же а да се не до жи ви као ак ци ден тал ни крах, с об зи ром 
на па ра док сал ност исто вре ме ног по сто ја ња и не у та жи вог жи вот ног на го на. 
Ши ром отво ре не и за пре па шће не очи ју на ка у ко нач но сти и не у мит но сти 
су сре та све до че о усу ду су бјек та као о усу ду ухва ће но сти по гле дом и же љом 
(огле дал ног, Сим бо лич ког и Ре ал ног) Дру гог.

У огле дал ном од но су с пр вом, сто ји дру га сце на огле да ња – про го ни-
те ља. На ра тив но бли жа рас пле ту, она су ге ри ше не што ви ше о при ро ди и 
сми слу по те ре, ко ја и чи ни фа бу лар но тки во ро ма на. Пре по знав ши у „жи вом 
огле да лу“ сво ја уна ка же на ли ца, про го ни те љи, те мељ ним чи ном за зи ра ња, 
за раз ли ку од про го ње ног, од би ја ју оту ђе ње ко је је кон сти ту и шу ћи мо ме нат 
су бјек тив но сти. У том од би ја њу, или ње му упр кос, от ки да се не сим бо ли зо-
ва ни ви шак – objet pe tit a као узрок же ље – по глед про го ње ног, тај пред мет 
„око ког се на гон вр ти“ (lacan 1986: 259–260). Друк чи је ре че но, про та го-
ни сти но аут сај дер ство у од но су на кул ту ру од ра жа ва се на ње го ву сли ку у 
очи ма про го ни те ља ко ја ни ка да не мо же до кра ја би ти уоб ли че на и то-
тал(изо ва)на: ње гов ис ко рак из Сим бо лич ког ди рек тан је по ка за тељ кон сти-
ту тив ног мањ ка око ко га се то исто Сим бо лич ко уте ме љу је. Опа сно се при-
бли жив ши објек ту –у зро ку же ље, за зор ном от пат ку кул ту ре, про го ни те љи 
са ми за вр ша ва ју у под јед на ко за зор ном по ло жа ју: оном ко ји по чет ну и не-
про бле ма тич ну за о кру же ност њи хо вог соп ства сво ди на Ре ал но – абјект но 
ани мал(изо ва)ну су бјек тив ност. У том кре та њу, по ка зу је се сми сао струк ту-
ри ра ња на ра тив не це ли не огле дал ним по ступ ком. Од по и ма ња цр но гор ског 
пеј за жа као он то ло шки не ста бил ног ен ти те та, пре ко по је ди нач них мо ти ва 

15 Она се за ње га об ја вљу је тек у об ли ку пре о стат ка, от пат ка, оног што се са за зо ром 
од ба цу је, а што је озна че но во њем људ ског зно ја, ми ри сом уже гле са ла ме и бе лог лу ка, 
мљац ка њем, без лич ним гла со ви ма и при гу ше ним сме хом дру гих пут ни ка.

16 Ов о од би ја ње ме та фо рич ки је да то кроз не при хва та ње „оне три ла тин ске ре чи“, 
три озна чи те ља ко ја сим бо ли зу ју и кул ти ви шу Ре ал но смр ти (70).
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ка кви су зве зда па да ли ца и огле да ло, до на ра тив ног сен ти мен та чи ји ра спон 
об у хва та ра до зна лост, мр жњу, љу бав, бес и жуд њу, дис кур си про го ње ног и 
про го ни те ља об ли ку ју се у па ра док сал ном пре кла па њу: огле да њу кроз, пре-
вас ход но, же љу ко ја је увек же ља Дру гог (lacan 1986: 251). Оно не при по ве-
ди во ти ме по ста је от па дак, objet pe tit a тек ста, ко ји се, као и у огле да лу, у 
са мој струк ту ри де ла по ка зу је не-по сто је ћим, јер не ви дљи вим, али ну жним 
усло вом кон сти ту и са ња на ра тив не це ли не као (ипак) Сим бо лич ке тво ре ви-
не. Оту да би се мо гло за кљу чи ти: огле дал ни по сту пак ого ља ва функ ци ју 
про го ње ног; он је не све сно Шће па но ви ће вог ро ма на. 

4. уТРагањузаизгубљениМозначиТељеМ. Ка ква је, он да, по зи ци ја про-
го ни те ља? Из гле да да је сам чин по те ре ком по зи ци о но упо ре див с кре та њем 
озна чи тељ ског лан ца, од но сно функ ци о ни са њем је зи ка, пре ма чи јим је 
прин ци пи ма струк ту ри са но и не све сно. О то ме го во ри и пр во су че ља ва ње 
ње них ак те ра, у це ли ни за сно ва но на оно ме што је Ла кан на звао mécon na is
san ce – су штин ском не спо ра зу му или не пре по зна ва њу на ко јем се за сни ва 
ре ла ци ја су бје кат – Дру ги, ко ја је увек лин гви стич ка си ту а ци ја.17 Оту да не 
по ти чу са мо про бле ми ко ји се ти чу фа бу лар них и иде о ло шких сло је ва при-
по ве сти, већ и про бле ми на ра тив них стра те ги ја ко ји ма су они уоб ли че ни. 
У ар ти ку ли са њу зја па ка ком на ра тив те жи, огле дал на по став ка је зич ког 
ис по ља ва ња ју накā/при по ве да ча и пу те ви њи хо ве же ље ор га ни зо ва ни су 
пре ма на че лу дво стру ко сти ко ја је до след но спр о ве де на не са мо по е тич ки 
и иде о ло шки већ и ти по граф ски. Бе ли не из ме ђу па ра гра фа ко ји при па да ју 
про го ње ном и про го ни те љи ма, па и сам ви зу ел ни иден ти тет тек ста за сно-
ван на ра зли ци, по вла ђу је иде ји о кре та њу озна чи тељ ског лан ца око ру пе у 
зна че њу. Чи ни се да су сви на по ри про го ни те ља у њи хо вој бе со муч ној тр ци 
за сво јим објек том упра вље ни ка то ме да се у ту ру пу не скли зне.18 

Про го ње ни се у мо мен ту не спо ра зу ма от кри ва као па ра док сал на фи гу ра: 
пр во бит но кон сти ту и сан као objet pe tit a, он ов де по при ма по све му опо зит не 
ка рак те ри сти ке озна чи те ља: „̓ За ми сли, он пи ша̓ , шап ну Ја ков. ʼПо на ша се 
као да ни смо ту, као да нас и не ма!ʼ ̓ На про тив ,̓ ре кох, ̓ он нас та ко изази ва: 
по ку ша ва да нас увре ди или исме јеʼ“ (32). На ве де ни од ло мак је ин ди ка ти-
ван, упра во због то га што на ра ти ви зу је овај про цес тран сфор ма ци је или, 
бо ље ре че но, ра ђа ња зна че ња. Јер, про го ње ни се у пер спек ти ви про го ни те ља 

17 „Ипак, у јед ном тре нут ку Ја ков пред ло жи да од у ста не мо. ̓ Нек иде с ми лим бо гом ,̓ 
ре че, ̓ шта ће нам све ово?!ʼ ̓ Че кај̓ , ус про ти вих се ја, ̓ бр жи смо од ње га – уско ро ће мо от кло-
ни ти чи тав овај глу пи не спо ра зум!ʼ“ (26, кур зив наш)

18 За то се про го ње ни по ја вљу је као po int de ca pi ton, опе ра ци ја ко јом „озна чи тељ за у-
ста вља ина че бес крај но кли за ње зна че ња“ (asun 2017: 44). У том се кон тек сту мо же чи та ти 
од нос про го ни те ља пре ма про го ње ном ко ји је у це ли ни за сно ван на же љи да се ми сте ри о-
зном не знан цу од ре ди ме сто у ко ор ди на та ма Сим бо лич ког (прет по став ке и на га ђа ња за што 
их не по здра вља, за што бе жи, да ли и сам не ког го ни, да ли им се под сме ва, да ли их иза зи ва, 
вре ђа итд).



269

и по ка зу је као од ви ше ма те ри ја ли зо ва ни рас цеп, шу пљи на, ру па с мла зом 
мо кра ће ко ја је „у исти мах, ви шак те ла, те ле сни за о ста так, и ви ше-не -те ло, 
крај те ле сног […]“ (dolar 2012: 98), да кле као за зор на, па оту да и не на рати-
ви зо ва на, нео пи си ва и нео пи са на крх кост гра ни це спо ља шњег и уну тра шњег, 
ду ха и те ла, при ро де и кул ту ре, жи во та и смр ти, са мо оте ло вље ње екс тим-
но сти – objet pe tit a19. Ди ја лог по сма тра ча се у тре нут ку по ја ве објек та 
пре тва ра у је зич ко за ба шу ри ва ње дис кур зив но не у хва тљи вог, тра у ма тич ног 
ква ли те та су сре та с Ре ал ним: њи хо ва раз ли чи та ту ма че ња за зор ног чи на 
не у спе ли су по ку шај пре во ђе ња Ре ал ног у Сим бо лич ко. Та си ту а ци ја је 
кон стан та Шће па но ви ће вог ро ма на. Мо ме нат у ко јем objet pe tit a „по ста је“ 
озна чи тељ је сте мо ме нат у ко јем се је зо ви то про ја вљи ва ње рас це па у зна че њу 
на док на ђу је кон сти ту и са њем не про бле ма тич не струк ту ре – но вог зна че ња, 
Сим бо лич ког „кро ти те ља“ рас це па ко ји пре те ће зи ја на ју на ке.20 По те ра би 
се, у том сми слу, мо гла од ре ди ти син таг мом по тра га за из гу бље ним озна чи
те љем, ко ја је га рант очу ва ња гра ни це су бјек тив но сти, бу ду ћи да „про цес 
ис ка зи ва ња ука зу је на ме сто су бјек ти ви те та у је зи ку“ (dolar 2012: 35). Оту-
да и спе ци фич на упо тре ба при по вед них тех ни ка у Шће па но ви ће вом ро ма-
ну. Одељ ци ко ји при па да ју про го ни те љи ма ис при по ве да ни су у пр вом ли цу 
мно жи не: ди рект но ис по ља ва ње су бјек тив но сти из јед на че но је с го во ром/
је зи ком. Су бјек ти се по ја вљу ју као го во ро би ћа (asun 2017: 50) ко ја ну жно 
про го ва ра ју мно жин ским об ли ком, чи ме је пре ци зно ука за но на дру штве ну 
при пад ност је зи ка, на ње го ву Сим бо лич ку вред ност, а ти ме и на Сим бо лич-
ку вред ност су бјек тив но сти са ме ко ја се лин гви стич ки увек мо ра из но ва 
ус по ста вља ти. С дру ге стра не, реч про го ње ног у тек сту не по сто ји: она је 
да та тек у фор ми до жи вље ног го во ра, сво је вр сне тран сгре си је при по ве да ња 
на раз ме ђи пр вог и тре ћег ли ца.21 Ова кав тип ис ка за-пре пре ке про та го ни сту 
узгло бљу је у Сим бо лич ко. Ако по чет ну и за вр шну реч у ро ма ну има ју упра-
во про го ни те љи, ти ег зе ку то ри Сим бо лич ког, а сам на ра тив о про го ње ном 
по сто ји тек по сред но, као го вор при по ве да ча – вр хун ског пред став ни ка 
„ло го сно сти“ про зног дис кур са – он да се суд би на глав ног ју на ка мо же до-
жи ве ти је ди но као по раз ну жно сти по сто ја ња и не ста ја ња у је зи ку. Ло ги ка 
фа бу ле ро ма на и оп сто ја ва на овом сво ђе њу про та го ни сте на функ ци ју озна-
чи те ља: од ини ци јал ног пре по зна ва ња не по што ва ња кул тур ног ко да ко ји 
са му по те ру по кре ће22 до пер пе ту и ра ња по ку ша ја да се не пред ви ди во и 

19 „Отво ри те ла су – „цјелокупно искуство нам то показује – ве за ни за отва ра ње-за тва-
ра ње зе ва не све сног“ (lacan 1986: 212)

20 „Озна чи тељ по се ду је ло ги ку, мо же се се ци ра ти, утвр ди ти и фик си ра ти – фик си ра-
ти у сми слу свог по на вља ња, јер је сва ки озна чи тељ то што је сте за хва љу ју ћи то ме што је 
по но вљив, у све тлу сво је соп стве не ите ра тив но сти“ (dolar 2012: 27)

21 Обе ле жен кур зи вом, овај до жи вље ни го вор по ста је дво стру ко по сре дан: он се и 
ви зу ел но по ја вљу је у зна ку „на вод но сти“, у фор ми го во ра Дру гог.

22 „По сма тра ли смо га ћут ке, не схва та ју ћи шта га је мо гло на ве сти да та ко не у ра чун-
љи во пре кр ши онај од у век по што ва ни оби чај да се љу ди у ова квој пу сто ши, при слу чај ном 
су сре ту, ма кар и на тре ну так при дру же јед ни дру ги ма“ (23).
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нео бја шњи во по на ша ње не знан ца на би ло ко ји на чин и по би ло ко ју це ну 
про ту ма чи.23 Ме ђу тим, огле дал но са ме ра ва ње го во ра про го ни те ља и при че 
о про го ње ном су ге ри ше те мељ но на че ло про ма ша ја пре ма ко ме се на ра тив ни 
ток ро ма на струк ту ри ше. По тра га за из гу бље ним озна чи те љем је сте по тра-
га/же ља за скри ве ним сми слом, ко ји се у Усти ма пу ним зе мље от кри ва као 
фан та зам. Не по сто је ни ка кви про ми шље ни ни ти ми сте ри о зни мо ти ви у 
по ступ ци ма про го ње ног, по нај ма ње не ка кав скри ве ни по зив или зах тев 
упу ћен са мим про го ни те љи ма – то је тек јед на струк ту рал на илу зи ја, срж 
фан та зи је ко ја на док на ђу је гу би так пре тр пљен прет по став ком Сим бо лич-
ког по рет ка (dolar 2012: 47). Иде ја о јед ном, вр хов ном, из гу бље ном озна-
чи те љу ко га тре ба про на ћи и ти ме про ник ну ти у истин ски сми сао по јав ног 
фи гу ри ра као за стор иза ко га су бје кат тра жи да ви ди.24 Не во ља је у то ме 
што за стор иза ког се скри ва су шти на ства ри ко ја че ка да бу де про на ђе на 
не по сто ји. Уме сто ње га, ту је са мо пра зни на, зјап, ру па, по нор зна че ња.

У том сми слу, епи лог ро ма на се да ту ма чи ти као вр хун ски иро ниј ски 
чин. Из гу бље ни озна чи тељ је за и ста про на ђен. То је фа лус – „знак ко јим 
ло гос обе ле жа ва по сто ја ње сво га тра га“ (Ла кан пре ма asun 2017: 45), при-
мор ди јал ни озна чи тељ кул ту ре. Сво јом ле по том и са вр шен ством у на по кон 
до сег ну тој за о кру же но сти и ко нач но сти, он ема ни ра же ље но фик си ра ње 
зна че ња у иде ал ном, уто пиј ском пре кла па њу озна чи те ља и озна че ног, ко је 
је не ги ра ње мањ ка у са мом сре ди шту струк ту ре је зи ка. Основ на фор му ла 
пре ма ко јој се гра де си жеј не си ту а ци је у Шће па но ви ће вом ро ма ну по ја ва 
→ за го нет ка → ту ма че ње до би ја сво је пу но оства ре ње у овој за вр шној сце-
ни. Јер, по след ња реч ко ју има ју про го ни те љи за и ста се и до и ма као је ди на 
исти на ко ја се о про го ње ном на кра ју мо же из ре ћи; она при по ве сти да је њен 
фи нал ни об лик и тон, усме ра ва ју ћи чи та ње ка ста па њу с хо ри зон том тек 
јед не да те фо кал не тач ке. Про блем је у то ме што је та исти на ре зул тат ни за 
про ма ша ја, про из ве де на из бе га ва њем су сре та с Ре ал ним: „ису ви ше бли ске 
из ло же но сти […] ужа са ва ју ћем без да ну Дру гог“ (ŽiŽeK 2017: 51). Тај „без дан 
Дру гог“ се у Усти ма пу ним зе мље пре по ка зу је као „без дан дру гог“, и то 
је још јед на тра у ма тич на чи ње ни ца Шће па но ви ће вог ро ма на. Про на ђе ни 
фа лус ни је же ље ни фа лус Сим бо лич ког по рет ка, већ има ги нар ни, „от ки нут“ 
из огле да ла, „из мет озна чи те ља“ (dolar 2012: 31). То ни је онај „ве ли ки уд“ 
(77) за вр шне сце не ко ји се уз ди же у зна че ње, па ма кар оно би ло и не до ку чи во, 
не го тек млаз мо кра ће Ре ал ног фа лу са ко ји као да се, у не ха ја њу за же љу 
су бјек та, под сме ва, вре ђа и иза зи ва (32) су ви ше људ ском ма те ри јал но шћу 
сво је пр вот но фан том ске по јав но сти. Дру гим ре чи ма, тра га ње за из гу бље-
ним озна чи те љем је сте фа бу лар на клоп ка ро ма на, за стор рас пет на ме сту 
пу ко ти не на ра тив не же ље, опред ме ће не бе ли на ма из ме ђу па ра гра фа. Те 

23 Уп. оде љак на стр. 28–29 са оп се жним ди ја ло гом про го ни тељā ко ји не дво сми сле но 
илу стру је ва жност те ме не у та жи во сти же ље ту ма че ња у Шће па но ви ће вом ро ма ну.

24 „[…] ако хоћемо преварити човјека“ није нужно да му пружимо миметизам, сматра 
Ла кан, већ „слику застора, тј. нечега иза чега он тражи да види“ (lacan 1986: 122).
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бе ли не и је су по зи ци ја с ко је је ди но чи та лац мо же ви де ти на ра тив ни про ма-
шај при по вед ног то ка: фан та зам о то ме да се од тра у ма тич но сти objet pe tit a 
мо же кон сти ту и са ти озна чи тељ, што је, уо ста лом, па ра диг ма тич ни ли те-
рар ни фан та зам par exe lan ce. 

5. Поглед. Прем да је до са да би ло го во ра о то ме ка ко се ју на ци и са ма 
при по вест по зи ци о ни ра ју уну тар оно га што је од ре ђе но као сим бо лич ки 
ре ги стар, не тре ба за не ма ри ти да се основ на ре ла ци ја ро ма на – про го ње ни – 
про го ни те љи – од ви ја у зна ку ми нус при су ства ствар не вер бал не ко му ни-
ка ци је опо ни ра них стра на. „Ова дра ма не ра зу ме ва ња (mécon na is san ce) се 
од и гра ва као чи ста ми ми ка – без ре чи – као дра ма по гле да“ (Vla div-Glo ver, 
кур зив ау тор кин).25 Струк ту ра Уста пу них зе мље, оства ре на огле дал ном 
по став ком на ра тив них гла со ва, су ге ри ше да је, уо ста лом, на ра тив на ди на-
ми ка ро ма на усме ре на упра во ка ис пи ти ва њу по ља де ло ва ња ско пич ког 
на го на и ње го вих учи на ка на до ме не Сим бо лич ког. Ако су љу ди до и ста 
„по сма тра на би ћа у казали шту свије та“ (lacan 1986: 83), он да се ова под ређе-
ност је зи ка по гле ду до и ма као нај ин три гант ни ји аспект ро ма на, у ко ме се 
пре по зна је оно што би тра ди ци о нал на на у ка о књи жев но сти од ре ди ла као 
ње го ву уни вер зал ну вред ност. Ва жност те ме по гле да у Усти ма пу ним зе мље 
ви дљи ва је већ у пр вим ре че ни ца ма ро ма на, ко ји ма се чи тав на ра тив уна пред 
кон фи гу ри ше у зна ку по ре ме ћа ја пер цеп ци је ње го вих ак те ра.26 У са мом среди-
шту тог „по ре ме ћа ја“ на ла зи се ого ље но де ло ва ње ме ха ни зма схи зе ока и 
по гле да (lacan 1986: 75–86).27 Ра ди кал но пре о кре ну та пер спек ти ва у од но-
су на кар те зи јан ску па ра диг му (пре ма ко јој се су бјект ви ди ка ко се ви ди, а 
след стве но то ме и ми сли, да кле по сто ји, кон сти ту и шу ћи се тим про це си ма 
као су бјект из ве сно сти) у Шће па но ви ће вом ро ма ну про из во ди ју на ке ко ји 
су, би ва ју ћи са ми за сле пље ни, у це ли ни из ло же ни по гле ду д/Дру гог. „У ди-
ја лек ти ци ока и по гле да не ма по ду дар но сти, већ по сто ји об ма на“ (lacan 1986: 
112), ко ја у Усти ма пу ним зе мље по ста је ви дљи ва струк ту ри ра њем на ра-
тив ног то ка око зја па – са ме схи зе ока и по гле да.

25 И за и ста, упо тре ба име ни ца и гла го ла ко је се од но се на очи, по глед, гле да ње, виђе-
ње, до жи вља ва ње и раз у ме ва ње ствар но сти чу лом ви да у тек сту је за чу ђу ју ће фре квент на.

26 „[…] ле жа ли смо не по ме ра ју ћи се и ћу те ћи као да смо у тој по од ма клој ав гу стов ској 
но ћи већ би ли ома мље ни опо рим ми ри сом шу ме ко ја нам је, кроз отвор на ша тор ском кри лу, 
ли чи ла на из ви је ну, цр ну зми ју. У ства ри, би ли смо са мо умор ни и жељ ни сна“ (15, кур зив 
наш); „Се део је у за гу шљи вом ку пеу пут нич ког во за број 96 и гле дао у ве ли ку тми ну ав гу стов
ске но ћи. Али ни шта ни је ви део. У че твр та стом, на га ра вље ном ок ну вра ћао му се са мо 
мут ни од раз соп стве ног ли ца, ко је је би ло то ли ко из му че но да му је из гле да ло го то во ту ђе. 
Ипак се осмех нуо свом из ме ње ном ли ку“ (15, кур зив у тек сту, под вла че ње на ше).

27 Упр кос ко јој је уста но вље на це ло куп на за пад на фи ло зоф ска тра ди ци ја, уте ме ље на 
на ја сној ди фе рен ци ја ци ји све сти и пред ста ве, с оком као кључ ним ор га ном (са мо)спо зна је 
(lacan 1986: 79). Ла кан у ве зи с тим да ље твр ди: „Ићи од пер цеп ци је до зна но сти јест пер-
спек ти ва за ко ју се чи ни да по ла зи са ма од се бе, уто ли ко што су бјект ни је имао бо љи по-
ку сни про стор за схва та ње би ћа. Али, то је пут ко ји ана ли тич ко ис ку ство же ли ис пра ви ти, 
јер он за о би ла зи по нор ка стра ци је“ (lacan 1986: 86).
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„Пре део ко ји је, упра во пред на шим очи ма из ра њао из ју тар ње 
из ма гли це, учи ни нам се по не че му друк чи ји не го про шлог ле та. […] Ми 
смо ста ја ли из ме ђу ре ке и шу ме, и освр ћу ћи се око се бе, по ку ша ва ли да 
от кри је мо ту мо гућ ну и још не ви дљи ву про ме ну због ко је, у пр ви мах, 
ни смо мо гли да ствар ну сли ку тог јед но став ног и већ до бро зна ног пеј-
за жа укло пи мо у јед ну не по му ће ну сли ку из на шег се ћа ња. Те две сли ке 
су се у не че му за и ста раз ли ко ва ле“ (21).

Иа ко је при по вед ни фо кус на оку про го ни те ља, ко је на прег ну то тра га 
за из во ром смет ње уну тар струк ту ре озна чи тељ ске ба те ри је, оно што фан-
том ски нат кри љу је овај па ра граф, па и чи та ву при по вест, је сте по глед про
го ње ног „пре ко ко је га сам ја фо то-гра фи ран“ (lacan 1986: 116). Ти ме се 
Шће па но ви ћев ро ман ле ги ти ми ше као на ра тив па ра док са, бу ду ћи да је ње-
го ва фа бу лар на око сни ца за сно ва на на по те ри у ко јој су сна ге на из глед пре-
ци зно пре ра спо де ље не: про го ни те љи су ти ко ји су у ак тив ној уло зи, док је 
про го ње ни тек њи хов плен, па сив на жр тва не спо ра зу ма. При по вед на ди на-
ми ка се, ме ђу тим, раз ви ја упра во су прот но: там но ви ла јет ска ло ги ка пре ма 
ко јој је ро ман устро јен им пли ци ра по сто ја ње ду бин ске апо ри је уну тар ње-
го ве струк ту ре, ко ја се пре по зна је као апо ри ја але го ри је. Док текст у сво јој 
де но та тив ној, ли не ар ној ди мен зи ји го во ри (са мо) јед но, а то је да је од нос 
про го ни те љи –про го ње ни не про бле ма тич но јед но сме ран, до тле се на ни воу 
ко но та тив ног, из пер спек ти ве са ме ра ва ња по је ди нач них тек сту ал них чини-
ла ца с апо рич ним на чи ном њи хо вог ком по но ва ња у це ли ну, уви ђа те мељ ни 
тек сту ал ни ам би гви тет. Ни су са мо про го ни те љи ти ко ји ло ве, већ су у том 
од но су они са ми уна пред да ти као уло вље ни по гле дом про го ње ног. Оту да 
за плет Уста пу них зе мље ва ља са гле да ти на нов на чин: сим бо лич ки под у-
пр та, ло гич ки ус по ста вље на, пси хо ло шки мо ти ви са на, ми ме тич ки пред-
ста вље на, по тра га за из гу бље ним озна чи те љем от кри ва сво је на лич је као 
чист рад на го на.28 Су бјек тив ност про го ни те ља та ко пре ста је би ти де тер ми-
ни са на њи хо вим пу ким узгло бља ва њем уну тар функ ци је au to ma to na, по што 
au to ma ton ни је ни ка ква не про бле ма тич на чи ње ни ца су прот ста вље на спо-
ља шњем де ло ва њу ти хич ког. Au to ma ton се ну жно струк ту ри ше око ти хич-
но сти пре дон то ло шког мањ ка ко ји фи гу ри ра као пер ма нент на опа сност по 
ње го во нео ме та но ус тра ја ва ње, и то из са мог ње го вог сре ди шта, као ње гов 
оту ђе ни али и усло вља ва ју ћи део. Бу ду ћи да „при су бјек ту ре ал но нај ви ше 
су дје лу је у на го ну“ (lacan 1986: 78), он да се ди на ми ка при по ве да ња у Шће-
па но ви ће вом ро ма ну од ви ја упр кос се би са мој. Ак си о ло шко и апри ор но 
оп сто ја ва ње тек ста у ре ги стру Сим бо лич ког, где се књи жев но де ло от кри-
ва као сво је вр сни ми кро а у то ма тон, са сво јим је зич ким, жан ров ским и иним 

28 „Све нам је од јед ном из гле да ло као тај на: и тај чо век у чи је по сто ја ње ви ше ни смо 
би ли си гур ни и тај наш очај нич ки на гон пре ма ње му ко ји нас је на кра ју до вео до тле да чак 
ви ше ни смо у ста њу ни са ми се бе да пре по зна мо!“ (71, кур зив наш). Уп. овај па ра граф с оним 
на ве де ним у фу сно ти 16, где се ин си сти ра на то ме да је по те ра мо ти ви са на спо ља шњим 
фак то ри ма.
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за ко ни то сти ма и кон вен ци ја ма, Уста пу на зе мље отво ре но суб вер ти ра ју, 
по ста вља ју ћи у цен тар на ра тив ног ин те ре со ва ња дво сми сле ност ко ја се 
ис по ља ва у од но су пре ма не при по ве ди вом ти хич ком. С јед не стра не, тај 
од нос је сте од нос из бе га ва ња је зи ком, јер „Кад субјект прича своју причу, ла-
тентно дјелује оно што управља овом синтаксом и чини је све затворенијом. 
Затворенијом у односу на што? – на оно што Фројд од почетка свог описа 
психичког отпора назива језгром“ (lacan 1986: 76), тра у мат ским је згром 
ис ку ства ко је при па да Ре ал ном. На том ни воу, по ја вљу је се же ља про го ни-
те ља – же ља за из гу бље ним озна чи те љем, ко ја из но ва по кре ће за плет. С 
дру ге стра не, у там но ви ла јет ском сло ју де ла, об зна њу је се не пре ста на и не-
све сна хип но ти са ност и про во ци ра ност Ре ал ним29, око ко га на го ни, на су прот 
же љи, не за др жи во кру же.30 Ту се „об ја вљу је“ по глед про го ње ног – струк ту-
рал но над моћ на ин стан ца ко ја нео бја шњи вом при влач но шћу сво је фан том-
ске по ја ве ма ни пу ли ше на го ни ма про го ни те ља, те же ћи да за плет при ве де 
смр то ли ком за вр шет ку (BruKs 2000: 233).

Ако се Шће па но ви ћев ро ман до жи ви као сли ка, он да би то сва ка ко би ла 
сли ка ко ја на ста је у оку про го ни тељā, с об зи ром на то да се чи та лац је ди но 
с њи хо вом реч ју су сре ће у ди рект ној фор ми – пр вом ли цу. Ти ме су, ме ђу тим, 
они исто вре ме но у сли ци; њи хо ва по зи ци ја овом ди рект но шћу ни нај ма ње 
не до би ја на по вла шће но сти. „Ко ре лат сли ци, ко ји се сме шта на исто ме сто 
као и она, тј. из ва на, то је гле ди ште, тач ка по гле да“ (laKan 1986: 106). Транс-
гре сив ност по зи ци је про го ње ног, на го ве ште на већ уоб ли че њем ње го ве при че 
кроз до жи вље ни го вор, кул ми ни ра у ње го вом уте ме ље њу уну тар функ ци-
је по гле да као objet pe tit a – оне ко ју је не мо гу ће у це ло сти утек сто ви ти. Тај 
по глед је сте од јек Ре ал ног смр ти ко ји до са мог кра ја из ми че ка ко про го ни-
те љи ма та ко и при по ве да њу. Али, тај по глед је исто доб но и фа бу лар ни оки-
дач и се ман тич ко те жи ште ро ма на.

И ма да се по те ра струк ту ри ше као исто вре ме но опа сно при бли жа ва ње 
по гле ду-објек ту узро ку же ље и уда ља ва ње од ње га улан ча ва њем ра зно ли-
ких, че сто и опреч них ту ма че ња ње го ве по све не у хва тљи ве и не спо зна тљи ве 
при ро де, што про из во ди исто та ко ра зно ли ке ефек те31, она увек стре ми ка 
оно ме што је с оне стра не (има ги нар ног) за сто ра. Оту да про го ни те љи на 
по глед про го ње ног мо гу од го во ри ти је ди но „истом мје ром: по гле дом, али 
по гле дом ко ји ̓ ни ша ни ,̓ али про ма шу је“ (majić 2017: 227), за то што „Ни кад 
ме ти не гле даш, та мо гдје те ја ви дим“. И обр ну то: „то што гле дам, ни је 
ни кад оно што же лим ви дје ти“ (lacan 1986: 112, кур зи ви ау то ро ви). Дру-
гим ре чи ма: же ле ћи (да ви де) фа лус, про го ни те љи мо гу су сре сти тек по глед 

29 О мо ћи Ре ал ног да хип но ти ше и об у зи ма све до чи и стал но умно жа ва ње бро ја про-
го ни те ља у ро ма ну.

30 „Ин те рес ко ји су бјект по ка зу је пре ма вла сти тој схи зи ве зан је за оно што од ре ђу је, 
за по вла шћен пред мет ко ји је ис кр снуо из не ког при ми тив ног раз два ја ња, из не ке ау то му-
ти ла ци је ко ју уво ди при ступ ре ал но ме, чи је је име објект ма ло а“ (lacan 1986: 91).

31 Од ра до зна ло сти, пре ко ем па ти је, ре вол ти ра но сти, мр жње, до иде а ли за ци је.
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с ме ста фа лич ког фан то ма – мањ ка соп стве не же ље из јед на че ног с тра у мом 
из ве сно сти смр ти. Чи ји, ме ђу тим, по глед „ло ви“ про го ње ног? По сто ји у 
ро ма ну још јед на ин стан ца на ру бу на ра ти ва, ко ја се сво јим ди гре сив ним 
по зи ци о ни ра њем из јед на ча ва са скли ском и дис кур зив но не у хва тљи вом 
при ро дом про та го ни сте. То је зло око де да Јок си ма – ме та фо ра ла ме ле или 
ире ал ног ор га на на го на.32 „То је ли би до као чи сти на гон жи во та, тј. бе смрт ног 
жи во та, не у ни шти вог жи во та, жи во та ко јем ни је по тре бан ор ган, по јед но-
ста вље ног и не ра зо ри вог жи во та […] А то ме су пред став ни ци, екви ва лен ти, 
сви об ли ци пред ме та а, ко је мо же мо на бро ји ти“ (lacan 1986: 210). У ги ба њу 
из ме ђу пре зи ра, од у ста ја ња од жи во та, те же ље са мо у би ства ро ђе не из пре-
по зна ва ња оту ђе ња с јед не, и нео бја шњи ве пре пла вље но сти нео че ки ва ном 
и па ра док сал ном жуд њом за жи во том с дру ге стра не, по сре ду је по глед деда 
Јок си ма. Ра ди кал ним ре зом, он пре во ди про та го ни сти но ис ку ство од же ље 
(смр ти) ка на го ну (жи во та), уте мљу ју ћи ло ги ку фа бу ле ро ма на на там но ви-
ла јет ском па ра док су: док год по сто ји же ља (смр ти), про го ње ни жи ви, за плет 
се улан ча ва; оно га тре нут ка ка да се об зна ни де ло ва ње до та да при кри ве ног 
на го на (жи во та), дру гог ли ца же ље – смрт као рас плет из ве сно мо ра на сту-
пи ти. Чу до ви шност по гле да де да Јок си ма су ге ри ше там но ви ла јет ску исти ну: 
сва ки на гон, па и онај жи вот ни, има афи ни тет пре ма смр ти (lacan 1986: 211). 
Оно га тре нут ка ка да је про та го ни ста ко нач но по у ну тра шњи, та чу до ви шност 
ће од јек ну ти као ње гов соп стве ни по глед упу ћен про го ни те љи ма, ко ји је 
за пра во ис пра жње ност по гле да, са ма ма те ри јал ност очи ју нео се тљи вих „и 
за бле шта ву све тлост сун ца што је за ла зи ло и за на ше при су ство“ (75). Оту да 
се про го ње ни ко нач но мо же усе ли ти у „род но ме сто“ де да Јок си ма, у дру го 
вре ме и дру гу ја ву (74), тми ну (75) – у мит – ли ми нал ну струк ту ру ко ја са бла-
сно про ја вљи ва ње фа лич ког фан то ма тран сфор ми ше у не про бле ма тич но и 
фик си ра но зна че ње фа лу са.

6. уМесТозакључка:алегоРиЈаианаМоРФоза. У про ма ша ју по гле да 
про го ни те ља упу ће ног про го ње ном има не чег од су штин ског зна ча ја за 
раз у ме ва ње Шће па но ви ће ве ро ма неск не ре чи:

„Тај чо век нам је из гле дао го то во не ства ран као раз ли ве на, там на мр ља. 
Он да нам се учи ни да је сли чан не ком огром ном ин сек ту. Ста јао је не да ле ко 
од нас и по ње го вим за љу ља ним ра ме ни ма, пре не го што смо ус пе ли и да 
се за пи та мо ка ко се ту ство рио, мо гли смо за кљу чи ти да се у том ча су на гло 
за у ста вио у не кој са свим од ре ђе ној крет њи или на ме ри“ (21, кур зив наш).

32 Ла кан је иде ју о ла ме ли у Че ти ри те мељ на пој ма пси хо а на ли зе из нео у фор ми ми та. 
Ин ди ка тив но је да је умет ну та при ча о де да Јок си му у Усти ма пу ним зе мље та ко ђе дат као 
по ро дич на мит ска при по вест, а чи ње ни ца да је та са га „о оном нео бја шњи вом до га ђа ју“ 
слу ша на „кроз ту жба ли це и ша ле“ (75, кур зив у тек сту) им пли ци ра ње но ствар но по ре кло 
у сфе ра ма не све сног. За и ста: „Ла ме ла оби та ва на ме сту се ци шта Има ги нар ног и Ре ал ног: 
она сим бо ли зу је Ре ал но у ње го вој нај у жа сни јој има ги нар ној ди мен зи ји, као пра и скон ски 
без дан ко ји све гу та, у ко ме се гу би, по ни шта ва сва ки иден ти тет […]“ (ŽiŽeK 2017: 68).
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На ве де ни од ло мак све до чи да је у са мом сре ди шту ме ха ни зма про ма-
ша ја учи нак струк ту ре ана мор фо зе,33 кроз чи ју се при зму лик про го ње ног 
от кри ва про го ни те љи ма: ње гов по глед – ме та фо ра ру пе/про це па/мањ ка 
ко ји зу ри у су бјек те – игром „све тло сти и не про зир но сти“ (lacan 1986: 106), 
пре та па се у мр љу-за го нет ку ко ја, ра дом ту ма че ња/је зи ка/же ље, од но сно 
из о кре та њем, иш ча ше њем пер спек ти ве, по ста је озна чи тељ с „од ре ђе ном 
крет њом и на ме ром“. Уко ли ко се ре чи про го ни те ља са ме ре с огле дал ним им 
па са жом про го ње ног34, он да по ста је ви дљи ва ова ко ли зи ја из ме ђу „пу но ће“ 
(увек по гре шно) про ту ма че не за го нет ке и ис пра жње но сти по ја ве по се би.35

Ни је ли он да ана мор фич ка струк ту ра про та го ни сте, ка ква се об зна њу-
је на фо ка ли за циј ском хо ри зон ту про го ни те ља, екви ва лент на але го риј ском 
усме ре њу ро ма на? Већ је при ме ће но, уо ста лом, да је је дан од основ них си-
жеј них чи ни ла ца при по ве сти до мен ту ма че ња, бит но од ре ђу ју ћи за на ра-
тив ни ток при по ве сти, од но сно за на чин на ко ји ће се за плет ус по ста вља ти 
у од но су на са бласт рас пле та ко ји пре ти да пре бр зо на сту пи (BruKs 2000: 
232) уки да ју ћи ти ме jo u is san ce при по ве да ња. С дру ге стра не, сам жа нр але-
го ри је оба ве зу је на ту ма че ње, бу ду ћи да спе ци фич но шћу сво је ор га ни за ције 
екс пли цит но по ка зу је и ука зу је на ма њак тек ста као на оспо ље ну, ви дљи ву 
и под ра зу ме ва ју ћу чи ње ни цу. След стве но то ме, по зи ци ја чи та о ца Уста пу них 
зе мље за зор но је слич на по зи ци ји про го ни те ља: он је ту мач су о чен са скри-
ве ним сми слом иза за сто ра. Про го ње ни, са мо не све сно ро ма на, ти ме се 
от кри ва као ме то ни ми ја тек ста: текст по ста је ана мор фич ки фан том ко ме је 
мо гућ но при пи са ти би ло ка кво зна че ње, с об зи ром на сво је по ре кло у дис-
кур зив но не у хва тљи вом Ре ал ном.

Оно о че му Шће па но ви ћев ро ман не же ли, али га „очај нич ки на гон“ 
при по ве да ња при мо ра ва на опе то ва не по ку ша је да о то ме про го во ри, је сте 

33 „Део сли ке ко ји – ка да је по сма тра мо ди рект но спре да – из гле да као не ка бе сми-
сле на мр ља, по при ма обри се по зна тог пред ме та он да ка да про ме ни мо по ло жај и ту сли ку 
по сма тра мо из угла. Ла ка но ва те за је још ра ди кал ни ја: пред мет-узрок же ље је не што што, 
гле да но спре да, уоп ште и ни је ни шта, са мо пра зни на – он до би ја обри се „не че га“ тек ка да 
га гле да мо са стра не“ (ŽiŽeK 2017: 72, кур зив наш).

34 „То осе ћа ње [жеља да им при ђе и обра ти им се], ко је је по ни шта ва ло ону ње го ву 
чвр сту од лу ку да се су о чи са смр ћу, би ло је то ли ко нео до љи во да је био си гу ран да ће им 
ствар но при ћи ако се бе од мах не при си ли да се окре не и по бег не. Рас пет из ме ђу те же ље 
и оног што је знао да мо ра учи ни ти, он по ве ро ва да ће за пла ка ти“ (22, кур зив у тек сту). 
Ви ше је не го очи глед но да у мо ти ва ци ји про го ње ног не ма ни ка кве „од ре ђе не крет ње или 
на ме ре“.

35 „То је objet a: ен ти тет без ика кве суп стан ци јал не кон зи стент но сти ко ји је по се би 
ʼни шта дру го до збр ка ностʼ и ко ји до би ја од ре ђен, кон кре тан из глед тек ка да се по сма тра 
са ста но ви шта ко је су из об ли чи ле су бјек то ве же ље и стра хо ви – као та кав, као пу ка с̓ен ка 
ни че га ,̓ objet a је чу дан објект ко ји ни је ни шта дру го не го ин скрип ци ја, упи си ва ње са мог 
су бјек та у по ље обје ка та, у ви ду не ке мр ље ко ја по при ма фор му тек ка да, у сми слу ана мор-
фо зе, део тог по ља из об ли чи су бјек то ва же ља“ (ŽiŽeK 2017: 73).
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чи сто ис ку ство смр ти, ко је и ни је ис ку ство, већ рез, рас цеп, ру па, пра зни на 
ис ку ства, с оне стра не је зи ка. Због то га он мо же оп сто ја ва ти је ди но у про-
ма ша ју – као там но ви ла јет ски за стор але го ри је иза ког чи та о чев по глед 
тра жи да ви ди сми сао на пи са ног, и сам ну жно про ма шу ју ћи су срет с Ре ал ним 
тек ста. 
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Ana D. Ste vić

PO E TICS OF THE UN CON SCI O US IN THE MO UTH FULL OF DIRT BY  
BRA NI MIR ŠĆE PA NO VIĆ 

S u m  m a r y 

Mec ha nisms of ale go ri za tion in the no vel The mo uth full of dirt by Bra ni mir Šće-
pa no vić are ob ser ved as the equ i va lents to the mec ha nisms of the un con sci o us sin ce 
al le gory is un con sci o usly re a li zed wit hin the crack in lan gu a ge re sul ting in the apo ria 
of con no ta ti ve and de no ta ti ve me a ning at the le vel of the nar ra ti ve who le. The analysis 
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of the chro no to pes mar ked by the op po si tion na tu re : cul tu re, i.e. the psycho a nalytic  
con cepts of tyhé : au to ma ton, has con fir med this al le go ric di rec tion of Šće pa no vić’s 
ro ma ne sque word in the di rec tion of the (im pos si ble) re ve la tion of the Real text. The 
mir ror struc tu re of the no vel in di ca tes that the Real is a cut ting: the un tel la ble, from the 
ot her si de of the con no ta ti ve and de no ta ti ve, em bo died in the fi gu re of the per se cu ted. 
The cha rac ters of the per se cu tor are, on the ot her hand, seen as cre a tors of me a ning: 
tho se who ac com plish the ba sic sum mary for mu la of the no vel (phe no me non → rid dle 
→ in ter pre ta tion). The re ve la tion of the fun ction of the ga ze in The mo uth full of dirt has 
led to the con clu sion of the dark yard dyna mics of nar ra tion and the ana morp hic sta tus 
of an al le gory, which de spi te the do mi nan ce of the in ter pre ta tion in the an ta go nism the 
per se cu tor : the per se cu ted, in di ca tes the do ma ins beyond the symbo lic as Šće pa no vić’s 
main nar ra ti ve pre oc cu pa tion. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет
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Ђор ђе Пе рић

НЕ КО ЛИ КО ПО ДА ТА КА О ПО ПУ ЛАР НО СТИ  
ХИМ НЕ ЖЕ НА МАГ ДЕ БО ШКО ВИЋ У СР БИ ЈИ  

ПРЕ И У ТО КУ ДРУ ГОГ СВЕТ СКОГ РА ТА

Ау тор огле да под се ћа на по сто ја ње Хим не же на за бо ра вље не 
пе сни ки ње Маг де Бо шко вић (1914– уби је на од уста ша 1942. у Ст. 
Гра ди шки!) ко ја је на пи са на и пе ва на у За гре бу на дан 8. мар та 
1937. го ди не. Оста ло је не по зна то да је по ме ну та Хим на же на при-
хва ће на исте го ди не и у Ср би ји о че му се из но си још не ко ли ко 
по да та ка. У при ло гу ра да ау тор до но си не пу бли ко ва ни ру ко пис 
ака де ми ка Ма је Бошк овић–Stulli o се стри Маг ди, ко ји је до био бо-
ра ве ћи у За гре бу 1984. го ди не. Ру ко пис са др жи: би о гра фи ју пе сни-
ки ње Маг де Бо шко вић са ње ним об ја вље ним пе сма ма и та чан текст 
Хим не же на, ко ји је ау тор огле да по по тре би ко мен та ри сао сво јим 
об ја шње њи ма. 

Кључ не ре чи: Маг да Бо шко вић, Хим на же на (1937), Ма ја 
Бошк овић–Stulli.

Пре из ве сног вре ме на у Скуп шти ни Ср би је из гла сан је За кон о род ној 
рав но прав но сти жен ског и му шког по ла у Ре пу бли ци Ср би ји, а не ко ли ко 
го ди на ра ни је го то во нео па же но и не при мет но про шла је у јав но сти јед на 
ма ла бро шу ра са на сло вом: „Zaš to (ne)vo lim 8 mart?“, ко ју је из да ла Вла да 
Ре пу бли ке Ср би је – Са вет за рав но прав ност по ло ва са се ди штем у Бе о гра ду.1 
У тек сту те бро шу ре са же то су хро но ло шки из не ти нај зна чај ни ји да ту ми 

1 Бро шу ра је пи са на la ti ni com што у зе мљи ко ја пи ше и чи та ћи ри ли цом ни је до бар 
на чин обра ћа ња јав но сти; сма трам, да је тре ба ло да је на пи са на и ћи ри ли цом, јер би та ко 
обра ти ла на се бе ве ћу па жњу. Бро шу ра не ма го ди ну из да ња, а у тек сту не ма ни по ме на о 
по че ци ма пра зно ва ња 8. мар та у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, ни ти је ишта на пи са но о исто ри-
ја ту и бор би ју го сло вен ске и срп ске же не за ње на основ на пра ва за ко ја се бо ри ла (рав но-
прав ност по ло ва, осмо ча сов ни рад ни дан, јед на ка пла та за исти по сао ко ји оба вља као и 
му шки пол), а са ма бро шу ра обра ћа се упра во же ни ко ја жи ви у зе мљи Ср би ји. Сто га 
ми слим да је бро шу ри ца у прак си до брим де лом про ма ши ла свој циљ. 
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ме ђу на род ног Да на же на, Осмог мар та, ко је тре ба у уво ду овог ра да та ко ђе 
по ме ну ти: (1) 8. март 1857. Њу јорк – же не за по сле не у тек стил ној ин ду стри-
ји про те сто ва ле су због не људ ских рад них усло ва и ни ских пла та; (2) 8. 
март 1908. Њу јорк – пет на ест хи ља да же на мар ши ра ло је кр оз град, тра-
же ћи кра ће рад но вре ме, бо љу пла ту, пра во гла са и за бра ну деч јег ра да; (3) 
Со ци ја ли стич ка ин тер на ци о на ла, 1910., Ко пен ха ген. Не мач ка со ци ја лист-
ки ња, бо рац за жен ска пра ва Кла ра Ајз нер –Цет кин (Zet kin, 1857–1933) пред-
ло жи ла је да се штрајк аме рич ких тек стил них рад ни ца на дан 8. мар та 1857. 
го ди не про гла си ме ђу на род ним Да ном же на це ло га све та, што је јед но гла-
сно при хва ће но у це лом све ту; (4) 8. март 1911. го ди не, обе ле жен је све ча но 
као пра зник же на у Евро пи: у Ау стри ји, Дан ској, Не мач кој и Швај цар ској и 
то 19. мар та исте го ди не. У де фи леу мно гих европ ских гра до ва уче ство ва-
ли су и му шкар ци; (5) У Ру си ји је 8. март про сла вљен 23. фе бру а ра 1917. 
го ди не, у не де љу, по пра во слав ном ка лен да ру, што од го ва ра том све ча ном 
да ну по но вом ка лен да ру; (6) Ује ди ње не на ци је су 1975. го ди не при хва ти ле 
Ме ђу на род ни дан же на. 8. март, а 1977. го ди не Ге не рал на скуп шти на УН 
при хва ти ла је ре зо лу ци ју ко јом се про гла ша ва Дан жен ских пра ва. Же на је 
те о рет ски из бо ри ла рав но прав ност по ло ва, али се она у прак си у мно гим 
др жа ва ма ни да нас не спро во ди. 

У по ме ну тој бро шу ри не ма ни ре чи о исто ри ја ту Осмог мар та у Срби-
ји. Тај део, ко ји се ди рект но ти че на ших же на у Ср би ји и по че так све ча ног 
про сла вља ња Осмог мар та ни је још увек до спео да се те мељ но про у чи. У 
члан ку ака де ми ка Ма је Бошк овић–Stulli, об ја вље ног у бе о град ском је вреј-
ском ча со пи су Je vrej ski al ma nah, упо зна је мо се са пр вом про сла вом Осмог 
мар та у За гре бу, та да у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји 1937. го ди не. На њој је 
уче ство ва ла и ње на се стра Маг да Бо шко вић ко ја је ту све ча ност улеп ша ла 
на пи сав ши Хим ну же на у част ју го сло вен ске же не и бор бе за ње на жен ска 
пра ва. Ка ко и ка да је на пи са на Хим на же на Маг де Бо шко вић? Шта је ути-
ца ло да се та при год на пе сма по ја ви и по том ду го пе ва, ка ко у Хр ват ској, 
та ко и у Ср би ји? О то ме је ње на се стра Ма ја Бошк овић–Stulli на пи са ла сле-
де ће се ћа ње: 

„U vri je me o ko jem go vo rim, Mag da ni je vi še pi sa la pje sme. U pr vi mah 
ih je na pu sti la mi sle ći da je vri je me za bor bu, a ne za sti ho ve; od ba ci va la je 
či ta vu proš lost, pa i svo je pje sme, a ka sni je je gle da la dru ga či je. Ali, ni je 
pje va la. Ka da su jed ne go di ne, mi slim 1927.2 dru ga ri ce spre ma le pro sla vu 
Žen skog da na [8 mart], sve je bi lo li je po sprem no: i dvo ra na, i go vor, i pro gram, 
ali neš to fa li, ne pot pu no je, a pro sla va je su tra. Tre ba la bi pje sma, pje sma 
že na, no oda kle? Tek od jed nom ne tko se sje ti da je Mag da štam pa la ne koć 
pje sme u „Mla do sti“ i „Omla di ni“; zaš to ne bi sa da spa sla si tu a ci ju? Se ka je 
bi la na ve li koj mu ci; dav no je za klju či la da ne ma pje snič kog ta len ta i go di-
na ma ni je pje va la. Ka ko da sa da od jed nom pro pje va, pa još pre ko no ći, po 

2 У гор њем за пи су по ста нак Хим не же на ста вља се у 1927. го ди ну. Све до 1932. го ди не 
Маг да Бо шко вић је об ја вљи ва ла пе сме, ка да је пре ста ла. Да кле, би ће да је тач ни ја го ди на 1937.
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po rudž bi? Do ka zi va la je, bra ni la se, ali dru ga ri ce su bi le čvrš će od be de ma: 
Ti ka ko znaš, ali pje smu su tra do ne si! I do ni je la je! Sje ćam se ka ko je pi sa la: 
sva je bli sta la, ra do va la se. Na pi sa la je ri je či na me lo di ju iz ru skog fil ma (!), 
ko ji ih je ta da sve bio za nio.3 Žen ska pje sma, na pi sa na s in spi ra ci jom, do du še 
ne či stom pje snič kom, ali jed na ko iskre nom – bi lo je to osje ća nje da dru go vi 
ovo oče ku ju, da je nji ma ovo po treb no i ne smi je ih ona iz ne vje ri ti. 

Već gu bi se ža lo sna proš lost 
I pr o la zi sto ljet ni san, 
A mi, že ne, iz cr ne no ći 
U no vi sad kro či mo dan...

– ta ko po či nje ova pje sma, ko ja je na br zi nu uvje žba na, iza zva la bu ru odu še-
vlje nja na pro sla vi, i od mah po če la da se ši ri po na šim gra do vi ma. I na sta vi la 
da ži vi na skrom nim par ti zan skim pro sla va ma Žen skog pra zni ka u da ne kad 
nje zin au tor ni je vi še ži vio. Ova pje sma u hi sto ri ji na šeg Žen skog po kre ta 
pred sta vlja jed nu od nje go vih po et skih stra ni ca...“4

 
Маг да Бо шко вић Маг да Бо шко вић са се стром Ма јом

Мо гло би се оче ки ва ти да је Хим на же на Маг де Бо шко вић, на пи са на и 
из ве де на у За гре бу на дан Осмог мар та 1937. го ди не, на ме ње на са мо хр ват-
ским рад ни ца ма, со ци ја лист ки ња ма и при ста ли ца ма иде ја жен ског по кре та 

3 Прет ход но је иза бра на ме ло ди ја, па је текст пре ма њој на пи сан. За то текст ни је до-
вољ но рит мич ки угла ђен што ни је увек до пе сни ка, на ро чи то ка да се ра ди о пре пе ву. 

4 Ma ja Boš ko vić-Stul li: Mag da Boš ko vić, Je vrej ski al ma nah, Sa vez je vrej skih opšti na Jugo-
sla vi je, Be o grad 1995/1996, str. 156–157.
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у том гра ду и још не ким гра до ви ма у Хр ват ској. Али ни је та ко.5 При хва ће на 
је она и у Ср би ји, нај пре у Бе о гра ду, од мах исте го ди не. По сто ји и ори ги-
на лан до ку мент ко ји при ла же мо. У скла ду са за јед нич ком бор бом ју го сло-
вен ских же на, Хим на же на је об ја вље на у бе о град ском жен ском ча со пи су 
Же на да нас (бр. 8, 1937) на на слов ној стра ни ци, у бо ји и са но та ма ис под 
ко јих је пот пи сан текст пр ве стро фе. Ура ђе на је јед на за ни мљи ва фо то мон-
та жа на ко јој је с ле ва пре сли кан цр теж три жен ске гла ве, а с де сна је круп ним 
но та ма упи са на пр ва стро фа тек ста при год не све ча не пе сме Маг де Бо шко-
вић Хим на же на. Не зна се ко је ову за ни мљи ву фо то мон та жу на пра вио.6 
Већ иду ће 1938. го ди не, у бро ју 14, на стр. 8 об ја вљен је чла нак Про сла ва 
„Жен ског да на“ 14. ма ја на Ко лар че вом уни вер зи те ту. У том на пи су са 
про сла ве на во ди се и пе ва ње Жен ске хим не Маг де Бо шко вић. Да ља тра га ња 
о Жен ској хим ни Маг де Бо шко вић и ње ној по пу лар но сти у Ср би ји све ла су 
се на два би бли о граф ска по да тка из 1941. и 1944. го ди не, ко ји нам по ка зу ју 
да је ова хим на на срп ском про сто ру пе ва на и то ком Дру гог свет ског ра та 
у НО Б–у, у ко ме су узе ле вид ног уче шћа и срп ске же не. Ево и тих крат ких 
по да та ка: 

– Ан ти фа ши стич ке пе сме. – [Ужице, Штам па ри ја Ро ма но вић, 1941], стр. 32; 
8–на. – Хим на же на, на стр.32.

– Пе сме о пар ти зан ској мај ци. – Ниш, < Ан ти фа ши стич ки фронт же на >, 
1944, стр. 22; 8–на. – Хим на же на, на стр. 22. 

По да та ка о да нас пот пу но за бо ра вље ној Хим ни же на Маг де Бо шко вић, 
„ју го сла вен ског бор ца за пра ва же на“, ка ко ис ти че ње на се стра, ака де мик 
Ма ја Бошк овић–Stulli, ко ја је то и са ма би ла, има си гур но још у срп ској ли-
те ра ту ри, али се то ис тра жи ва ње ни је план ски спро во ди ло. По да так ви ше: 
Ка да се при сту пи ло пред ло гу да се за бе ле же тек сто ви и но те ре во лу ци о на р них 
рад нич ких пе са ма, за мо љен је ме ло граф и ком по зи тор Ђор ђе Ка ра кла јић 
да тај по сао оба ви. Он је ис ку пио пе ва че, ста ре рад ни ке, ре во лу ци о на ре и 
пар ти зан ске бор це ко ји су зна ли да пе ва ју ове пе сме и од њих је за бе ле жио 
за бо ра вље ну по е зи ју рад ни ка по њи хо вом се ћа њу и пе ва њу; по не кад је на-
во дио и име на пе ва ча. Та ко је на ста ла фол клор на сту ди ја Ре во лу ци о нар на 

5 По сле одва ја ња Хр ват ске од Ју го сла ви је, хр ват ска ли те ра ту ра о Хим ни же на Маг де 
Бо шко вић, ко ју на во ди у свом ру ко пи су ака де мик Ма ја Бо шко вић-Stul li оста ла нам је не-
до ступ на, ка ко би смо и из не ких дру гих из во ра мо гли још бо ље упо зна ти исто ри јат ове 
пе сме.

6 У За гре бу је 9. срп ња 2019. го ди не при ре ђе на за па же на из ло жба хр ват ске „ди зај не-
ри це и фо то граф ки-ње “ Бар ба ре Бла син „Ši ri te ’Žen ski svi jet’! Di zajn pro gre siv nih žen skih 
ča so pi sa 1934–1946.“ на ко јој је из ло же но и не ко ли ко сни ма ка на слов них стра ни ца жен ског 
ча со пи са Же на да нас ко ји је из ла зио у Бе о гра ду. Из ло жбу је пра тио и по се бан ка та лог, али 
осим три сним ка из по ме ну тог ча со пи са ни сам мо гао уста но вим да ли је и фо то мон та жа 
на слов не стра не на ко јој су но те и пр ва стро фа Хим не же на Маг де Бо шко вић пре сни мље не 
и при ка за не на тој из ло жби. 
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рад нич ка пе сма у Ср би ји у ко јој су са оп ште не рад нич ке пе сме пе ва не од 1917. 
го ди не до по чет ка Дру гог свет ског ра та (1941). Под бро јем 26. са оп ште ни 
су текст и ме ло ди ја пе сме ко јој је Ђ. Ка ра кла јић до дао крат ку на по ме ну: 
„Хим на же на; ова ре во лу ци о на р на пе сма по све ће на је бор би же на ко је су 
у овом пе ри о ду као и доц ни је узе ле вид ног уче шћа.“ Кад се па жљи во про-
чи та ју и про пе ва ју текст и но те пе сме, он да се ви ди: да је ме ло ди ја иста она 
ко ју је ко ри сти ла и Маг да Бо шко вић за сво ју Хим ну же на, а да је текст са свим 
дру ги и да не ма ни ка кве слич но сти са Маг ди ном хим ном. Тај текст гла си:

1. Кад го спо дар сво га си ра да, 2. На ста вља мо оче ва дје ла,
Тад сва ко ти ју тро је сласт, Ал’ на при јед нас во ди наш пут,
Га ра ва, жи вот је ве дар Ужи так је жи вот и на пор, 
Си ренâ кад за бру ји глас. Ве дри на и ра дост је свуд. 
Не спа вај, устај, га ра ва Чак сун це је ве се ли је што си ја нам
Кад по но сно, сва слав на зе мља Кад по но сно, се зе мља
Ди же се у но ви дан. Ди же у но ви дан. 

3. И све те кра со те об ја ви, 
Нек’ зна ду их дру го ви сви: 
Наш рад је у смје ху и сла ви
Јер жи ви мо срет но сви ми.
Јер гр’је шно љу бит, га ра ва
Кад по но сно, сва зе мља 
Ди же се у но ви дан.

Из тек ста ви ди мо, да је пи са на ије ка ви цом, и да се по след ња два сти ха 
по на вља ју као ре френ. Ау тор ни је по знат, не зна се да ли је рад нич ки пе сник 
или пе сни ки ња. У по ре ђе њу са Маг ди ном Хим ном же на не ма слич но сти 
ни у основ ној иде ји, а то је да је ње на при год на све ча на пе сма по све ће на 
ис кљу чи во Да ну же на, пра зни ку 8. мар та. Тре ба ис тра жи ти и по ре кло пе сме 
и ње ног ау то ра, ко ји за сад оста ју у ано ним но сти. Ме ло граф и ком по зи тор 
Ђ. Ка ра кла јић, да кле, ни је за пи сао Хим ну же на, ка ко су му ка зи ва ли пе ва чи 
и ка ко је он у сво јој бе ле шки по гре шно за пи сао. 

Хим не има ју да ту ме, а да ту ми се обе ле жа ва ју све ча ном ака де ми јом. Већ 
по сле за вр шет ка Дру гог свет ског ра та са овим оби ча јем се ста ло. Мо жда ће 
се на не кој све ча ној про сла ви 8 мар та Дан же на про сла ви ти леп ше, све ча-
ни је, иза зов ни је. А за бо ра вље на Хим на же на Маг де Бо шко вић, ко ја је стра-
да ла од уста шких џе ла та у про ле ће 1942. го ди не, опет об но ви ти, за пе ва ти. 
За је дан по мен, спо мен, се ћа ње – ту јој је ме сто...
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ПРИ ЛО ЗИ

1. Ru ko pis: Mag da Bi oš ko vić (1914–1942), aka de mi ka Ma je Boš ko vić –Stul li7

Ру ко пис ака де ми ка Ма је Бошк овић–Stulli (1922–2012), Маг да Бо шко вић (1914–
1942), ко ји се ов де пост хум но об ја вљу је, са сто ји се од три де ла: би о гра фи ја, стр. 
1–2 + текст Хим не же на, стр. 1 + са бра на Маг ди на по е зи ја, стр. 1–8. Ку цан је ла ти-
нич ком пи са ћом ма ши ном и мо же се да ти ра ти не где око 1970. го ди не. Ов де га 
пре но сим: 

BOŠ KO VIĆ, Mag da, pu bli cist i druš tve ni i po li tič ki rad nik u pred rat nom na pred-
nom po kre tu (Osi jek, 3. XI 1914 – Sta ra Gra diš ka, pro lje će 1942). Po tje če iz obi te lji 
ban kov nog či nov ni ka od oca Dra gu ti na i maj ke Ivan ke rodj. Szar vas, ko ji su obo je iz-
gu bi li ži vo te kao žr tva fa ši zma. Mla đa joj je se stra Ma ja, fol klo rist. Osnov nu ško lu 
po ha đa la je u Osi je ku i Za gre bu (1921–1925), re al nu gim na zi ju u Za gre bu (1925–1933), 
te Eko nom sko –ko mer ci jal nu vi so ku ško lu, ta ko đer u Za gre bu (1933–1937). Na kon za-
vr še nog stu di ja za po sli la se u „Na šič koj D. D.“ u Đur đe nov cu i za tim Za gre bu, gdje je 
bi la za po sle na sve do ka pi tu la ci je Ju go sla vi je (1941). U ra noj mla do sti oči to va la je iz ra-
zit lir ski ta lent i ob ja vi la pet na e stak pje sa ma u Za gre bu, u ča so pi si ma Mla dost i Ha no ar 
(obo je god. 1930, 1931, 1932). 

Na kon kra ćeg raz do blja u gim na zij skim da ni ma, ka da je bi la ak tiv na u ži dov skim 
omla din skim or ga ni za ci ja ma, pri stu pi la je kao ma tu ran ti ca li je vom omla din skom po kre tu. 
Po sta la je čla nom SKO J–a god. 1934, a po sli je i čla nom KP. Su dje lo va la je god. 1934. u 
iz da va nju zbor ni ka Sred njoš kol ci go vo re i u knji žev noj gru pi Ak ci ja (1933–1934). Kao 
stu den ti ca dje lu je ak tiv no u druš tvi ma „Svje tlost“ i KUSP, u „Sek ci ji stu den ti ca žen skog 
po kre ta“, u „Druš tvu za pro svje tu že ne“, a za tim i u SBO TI Č–u i UR SS–u. Oba vlja la je 
ad mi ni stra cij sko –u red nič ke po slo ve oko iz da va nja po lu le gal ne Po pu lar ne bi bli o te ke 
(PO –BI). Na pi sa la je tekst po zna te pri god ne pje sme, tzv. Žen ske him ne (1937). Kao čla-
ni ca i jed na od sre diš njih lič no sti ured niš tva na pred nog žen skog ča so pi sa Žen ski svi jet, 
ob ja vi la je, osim kra ćih tek sto va oko 15 čla na ka pot pi sa nih ra znim pse u do ni mi ma (1939– 
1941). 

Bi la je u ne ko li ko pri li ka za tva ra na, te je i ka pi tu la ci ju Ju go sla vi je do če ka la u za-
tvo ru. Na kon krat kog puš ta nja na slo bo du, po no vo je od ve de na i po sli je mu ko trp nog 
pro la ska kroz vi še lo go ra (Le po gla va, Da ni ca, Sta ra Gra diš ka, Đa ko vo), ubi je na je u Sta roj 
Gra diš ki. 

LI TE RA TU RA – Ma ja Boš ko vić: Mag da Boš ko vić, Že na u bor bi, 9, (1951), 10, str. 
6–7; Ista: Mag da Boš ko vić, Je vrej ski al ma nah, 1955–56, str. 154–158; [Gru pa au to ra]: 
Že ne Hr vat ske u na rod no o slo bo di lač koj bor bi, Za greb 1955, knj. I, str. 74; knj. II, str. 
451–452; Je le na Star c–Jan čić: „Him na že na“ i če ti ri osma mar ta. Ka ko je na sta la bor be na 

7 Ру ко пис ко ји на во дим од но си се на Маг ду Бо шко вић (1914–1942); до био сам га у За-
гре бу од по зна те исто ри чар ке на род не књи жев но сти Ма је Бо шко вић-Stul li, ака де ми ка ЈА ЗУ. 
Го ди не 1984. у За гре бу је у ЈА ЗУ био скуп по све ћен хр ват ском фол кло ри сти Фра њи Кс. 
Ку ха чу на ко ме сам уче ство вао. Та да сам срео проф. Ма ју Бо шко вић ко ја ме је хте ла бли же 
упо зна ти, па ме је уго сти ла у ње ном до му. Ка да сам у раз го во ру по ме нуо да сам члан-са рад-
ник Ма ти це срп ске у Но вом Са ду, она је од не куд из ва ди ла ру ко пис о сво јој се стри Маг ди, 
ко ју су уста ше уби ле 1942. го ди не у ло го ру, у Ста рој Гра ди шки и по жа ли ла ми се: да је би о-
гра фи ја Маг ди на ко ју је би ла на пи са ла за пр ви том Lek si ko na pi sa ca Ma ti ce srp ske (I, A-DŽ, 
Ma ti ca srp ska 1972) вра ће на јој без обра зло же ња. Тај ру ко пис та да ми је по кло ни ла и са да 
пред ла жем да га об ја ви мо ка ко би се ис пра вио не спо ра зум из про шло сти.
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žen ska pje sma. Uspo me ne na Mag du Boš ko vić, Ve čer nji list, 1969, 8. III, str. 11; Mla den 
Ive ko vić: Hr vat ska li je va in te li gen ci ja 1918–1941, Za greb 1970, knj. I, str. 245, 333, 349; 
knj. II, str. 27, 28, 32; Vla do Ma đa re vić: Knji žev nost i re vo lu ci ja, Za greb 1974, str. 159, 
162, 269; Je le na Star c–Jan čić: „Žen ski svi jet“, list na pred nih že na uo či II svjet skog ra ta, 
Vje snik, 1970, 1, 7. III; Stan ko Dvo r žak: Stu dent ski da ni, Za greb [1970], str. 39, 68, 106, 
108; Jo sip Broz: Sa bra na dje la, Be o grad 1978, tom V, str. 190; Je le na Star cJan čić: Žen
ski svi jet („Žen ski svi jet“, re print), Za greb 1979, str. 28–29, 31–32, 43, 47–50; Stan ko 
Dvo r žak: „Svje tlost“ i „Kusp“, dva na pred na me đu rat na stu dent ska udru že nja, Za dar-
ska re vi ja, 28, (1979), 5–6, str. 596, 597, 605.8

У дру гом де лу ру ко пи са о сво јој се стри Маг ди Бо шко вић, ака де мик Ма ја 
Бошк овић–Stulli је са оп шти ла ви ше ње них пе са ма, а ме ђу њи ма сва ка ко нај зна чај-
ни ји је п о т п у н и  текст Хим не же на (1937), ко ја је ис пе ва на и пе ва на од 1937. го-
ди не ка да је на ста ла, у то ку, па све до кра ја Дру гог свет ског ра та (1944). Тек сто ве 
Маг ди них са бра них пе са ма у ре дак ци ји ње не се стре, ака де ми ка Ма је Бошк овић–
Stulli, са оп шта вам из ње ног ру ко пи са.

[1] Pa hu lji ce [2] * * * [3] Zvjer ka (frag ment pje sme)

Pa hu lji ce  Da nas  Ko mla da po mam na zvjer ka
ljup ke, ma le  pr vi je pao  što lu do osje ća mla dost
ne staš no su  list uve li  bje žim kr oz pro ljet nu šu mu
pa dat sta le.  na moj put.  i kli čem: ra dost, ra dost!
Vi ja ju se amo ta mo,  I ostao  u ši ka ru, gra nje i vre la
vi ja ju se  ta mo le ža ti  i ja bih bje ža ti htje la
ne pre sta no.  zgnje čen  sve da lje, sve da lje i da lje...
Na se lo su  sa su šen  (ci je li tekst ob ja vljen je u 
la ke pa le,  žut.  ča so pi su „Ha no ar“, III, 
pa su se lu  oću tih da do la zi je sen.  1929–30; 1930, br. 10–12.)
plašt sat ka le.  (oko 1928)9

I ta ko je se lo ci je lo
sad po sta lo
po sve bi je lo.
(oko 1927) 

[4] Iza že tve

Po ko še na sva je nji va,  Oba sja va po su še no polj sko 
žit na nji va,  cve će,
Mo drim ne bom tek obla čić  pa sve ko i pri je že tve pe če, 
be li pli va.  pe če. 
A sve be še ta ko rod no  A zri kav ci i sad sa mo zri ču
pu no plo da  zri ču, 

8 О ни кад не пре жа ље ној Маг ди Бо шко вић пи са ло се у Хр ват ској и ка сни је: Ma ri jan 
Mat ko vić: Sto pe na sta zi, Fo rum, 1982, 7–9, str. 571–576.

9 За пр ве две пе сме Маг ди не ни је на ве ден штам па ни из вор. При ме тио сам да је Магда 
сво је пр ве пе сме об ја ви ла у ча со пи су Омла ди на, 11/ 1927/28, бр. 7 и бр. 9/10, гла си лу ко је 
ака де мик Ма ја Бо шко вић са мо по ми ње; ча со пис је из ла зио у За гре бу и ов де ни је до сту пан 
ра ди про ве ре да ли се о на ве де ним пе сма ма ра ди. 



286

Sva je ze mlja sve če ka la  pa i da lje ras koš no me le tu
da se vre la le tu po da.  kli ču.
Sad je kla sje po ko še no,  Po ko še na sva je nji va, 
Kla sje teš ko, kla sje zre lo,  žit na nji va, 
a na pu stu nji vu si je  Mo drim ne bom tek obla čić
sun ce div no,  be li pli va.        (1929)
sun ce vre lo.  (1929, „Ha no ar“, III, 8, maj 1930, str. 180)

[5] Pro lje će  [6] Ze mlja

Čuj! U me ni opet mla dost,  O već ću tim ka ko vo nja
sva krv i sve pe sme kli ču  No vom vo njom zеmlja ci je la
I u me ni opet no ve  Iz utro be ko da nje ne
cr ve ne ra do sti ni ču.  Svu da ni ču svje ža vréla. 
I sve u za no su lu dom
pro lje će, pro lje će pi jem!  Ko da pje va i klo ko će
U se bi ne gde du bo ko  I na no vo da se ra đa
sve što sam upi la kri jem.  Ko da sva ki da šak nje zin
Čuj! umo r na sva ko ve če  Osje ća nja kri je sla đa. 
od pro lje ća, 
sun ca  I osje ćam da se tr za
i sre će  I so ko ve no ve kri je
drš ću ći pa dam na le žaj. U mar tu 1930.  I znam da u nje noj sr ži
(„Ha no ar“, III, 9, jun 1930, str. 199)10  Neš to mla do svje že vri je. 

 A i ja sam ze mlje atom
 I me ne sad ži vot če ka; 
 Drš ćem. Želj no sve to zo vem
 Što će do ći iz da le ka.
 („Mla dost“, 1930, br. 6)

[7] Po noć

Šut nja du ga, teš ka, teš ka šut nja,  Niš ta. Opet mir i glu hi ša pat.
Oko me ne tam no i du bo ko,  Sad je ti ho za je ca la ura.
A iz ta me straš ne, ne pro zir ne  Skla pam oči da ne vi dim vi še
Siv ka sto me ne ko gle da oko.  Ono oko ne ja snih kon tu ra.

Oko mut no, ne ja snih kon tu ra  U me ni je mr tvi lo i tu ga.
Zu ri u me sred po noć ne tmi ne,  O što sa ti po la ga no gmi žu!
Me ne hva ta lu da ne ka stra va  Mi sli su mi umor ne i tr o me,
I ne po znat strah od me ne sa me.  Sno vi ti ho u ko lo se ni žu.
(„Mla dost“, 1930, br. 3).

10 У ра ним пе сма ма Маг де Бо шко вић (1–5) при мет на је ле па иде ја пе сни ки ње да опе-
ва го ди шња до ба. и та ко ство ри по се бан за јед нич ки ци клус пе са ма, по знат на ро чи то у 
му зи ци (A. Vi val di). За то би у не ком дру гом из да њу пе сме, где се оне не ре ђа ју хро но ло шки 
ка ко су об ја вљи ва не, тре ба ло по ре ђа ти: про ле ће, ле то, је сен и зи ма, па би та да још до би ле 
у сво јој ла ко ћи, ле по ти и гра ци о зно сти. Ва жно је то уо чи ти.
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[8] Obruč [9] Mi

Teš ki me že lje zni obruč  Mi smo no vi lju di! 
Svi ja sve ja če i ja če,  Mi bi htje li mla de
A go la, spu ta na du ša  I sun ča ne da ne
Tr za se pod njim i pla če.  Gdje se ži vot bu di.
 O, u nas su na de
Sa pi nje, sa pi nje obruč,  Svje že, ne ka lja ne, 
A du ša je ta ko mla da  I u nas ima de
I pu na ne kog di vljeg  Još te ide a la!
Ne mir nog ži vot nog glâda.  Al’ ih ga ze, ga ze
 Svi oni što gmi žu, 
Obruč je kr va vo gr či  Šu lja ju se, pla ze
I na njoj ko va tra go ri,  Uli ca ma grad skim. 
A ona se tr za, tr za
I očaj no, di vlje se bo ri.  Mi smo mla di, mla di!
 A ipak nas mo re
Al’ obruč pod mu klo, gad no  Sta rač ki i la žni 
Ži vot iz du še si še,  Bo le žlji vi ja di.
Pa kad on u prah pad ne,  Al’ mi ni smo sla bi!
Ni du ša se ne tr za vi še.  U da lji ni ne gdje
(„Mla dost“, 1930, br. 9)11  Svje tlo nam se bi je li
 Daj te nam do nje ga, 
 Mi bi sun ca htje li!

 Jao! mi smo ta ko, 
 Još te ta ko mla di!
 („Mla dost“, 1930, br. 9)

[10] Do bro ju tro!

Šest sa ti. Je če si re ne  I uvi jek po no vo fa bri ke
i mno ga zaš kri pe vra ta.  – pre ko no ći mr tve – 
To iz la ze lju di i že ne  ko u rûgu po zi vlju
kao plaš lji va ja ta  svo je po ni zne žr tve. 
glad nih pro ze blih pti ca.  I ta ko iz ci je lo ga gra da
Na njih če ka ju pe ći  na ti su će ro bo va ra da
bez og nja. u fa bri ke kre ne. 
I če ka ju ih sit ni, kr žlja vi ma liš(an i)  a ta mo im hra pa ve si re ne
u ko jih su umo r ne oči.  pod mu klo za že le:
I če ka ju ih no ći,  do bro ju tro.       Za greb 1931.
da – i još vi še: sa nje!  (Ha no ar, V/1932, br. 5–6, fe bru ar –mart.
No ću nji ho ve pat nje
po sta ju ma nje i ma nje
i ne ma ih – ne kad – do ju tra. 
A on da do la zi su tra

11 Мо же ли не ви на де во јач ка ду ша у пе снич кој ви зи ји сво јој, кроз пе сму при ка за ти: 
тра гич ну бу дућ ност пе сни ки ње ко ја ње ну лич ност че ка? Две бли ске пе сме Po noć и Obruč 
слу те на тра ге ди ју ко ја ће се две де це ни је ка сни је за и ста и до го ди ти.
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[11] * * *  [12] Ma li kol por ter

Ja da nas po gan ski vo lim  I da nas je opet stao
Ceo svet.  Gdje naj vi še lju di še će
I da nas se po gan ski mo lim  Mo žda je ju čer i krao, 
Bo gu što ple še kroz gra nje  A mo žda je imao sre će
I sva gde pro si pa smeh: 
Ono me mla dom bo gu  Mo žda je pro dao no vi ne
Ko ji ne zna za greh.  Pa bio čak i u ki nu
O, da nas se mo li ti mo gu  Da gle da pu sto lo vi ne
Onom što du bo ko ne gdje  I pu bli ku ot mje nu, fi nu.
U sr ži mo joj ži vi. 
I onom što se kri je  Ne kad mu što god i da du 
Na sun ča noj nji vi  I pi ta ju: je li mu zi ma?
U mi ri si ma nje nim  E, zna on: u to me gra du
I nje nim plo do vi ma.  Teš ko je ne ka ko svi ma.
Da, klek nu ću da nas
I pred bo gom bôli  Zna on: „mo li i ra di!“
I pred bo gom sre će,  To ga uče go spo da
Jer ne znam što je ve će  I on se ne bo ji gla di
I ko me da se mo lim.  Sa mo kad no vi ne pro da. 

Ja da nas po gan ski vo lim  Al’ kat kad mu ča skom si ne 
Ceo svet.  To li ko to ga, da pi ta:
(„Mla dost“, 1931, br. 9)12  Za sva kog se ne ko bri ne,
 Zaš to se on sa mo ski ta?

 I on da će jed nom spa zit
 Da ne ma ju svi lju di tra lje
 I on će no vi ne zga zit
 I mr mljat: Ja ta ko ne mo gu da lje! 

Za greb 1932.– („Ha no ar“, V/ 7–12, april –sep tem bar 1932) 

[13] Da nas  [14] Gra djan ska dje ca

Sve da nas če ka  S na ma je ta ko: 
I stre pi,  mi smo gra djan ska dje ca
I pro le će slu ti.  i za i sta – mi smo si ti. 
 Ali mi ne bi htje li
Već su u tra vi ne gde  od sa mih se be kri ti 
Pro cva li ja gla ci žu ti  da nâs ko ji smo mla di
A ve tar kat kad do ne se  po ne kad sa vjest gri ze. 

12 Текст пе сме ис пе ван је ека ви цом. У пе сми је при ме њен за ни мљив пе снич ки по сту-
пак да по чи ње истим сти хо ви ма са ко ји ма се она и за вр ша ва. Ова при ме на лајт-мо ти ва 
ре ђа је у по е зи ји, осо би то у ди ти рам бу, а по зна ти ја је у му зи ци, на ро чи то у со ло пе сма ма 
по зна тих европ ских и свет ских ком по зи то ра. По зна ва ње тог стил ско-по ет ског обр та у ра-
ном до бу Маг ди ног по ет ског ства ра ла штва (се дам на ест го ди на!) ко ли ко за чу ђу је, то ли ко 
за ди вљу је. От кри ва нам ње ну скло ност ка му зи ци, из ње усва ја леп стил ски ма нир пе ва ња 
и по ка зу је до бру пе снич ку пер цеп ци ју. 
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Pro let ne mi ri se zra kom  Ali što da se ra di?
I opet ih da lje po ne se  Pa – ne ki od nas pro đu
U le tu po mam nom  raz ne du šev ne kri ze, 

La kom  a us pr kos to ga ih če ka
Svi pu po vi drh ću na gra ni.  za ru čak teč no je lo, 
a za noć po ste lja me ka.
 To su ti čud ni da ni
Kad pti ce sa pro let nog sa da  I mno gi od nas tra ži
I de voj ke mla de iz gra da  Od ne kud iz la za, pu ta. 
Če ka ju pro let no ču do.  I ne će gra djan skih la ži
I sva ka se ra du je lu do  i ne će da po put tru ta
I ta ko je ne moć na sva ka,  ži vi na ra čun osta lih. 
A ipak to li ko ja ka  I mno gi da nas već zna de
Da ve ru je u sre ću.  što je to vi šak vri jed no sti. 
I sva ka pu na pi ta nja  i zna da mu otac kra de
I sva ka neš to tra ži.  po stot ke od sva ke nad ni ce, 
 a zna i to da rad ni ce
 A on da – ima ju kr žlja vu dje cu.
Ako su la ži
Sva ona pro let na svi ta nja,  I on da ne ko još vi še
Sve one na de  špo r ta i ki na tra ži, 
Il’ sve ti nje mla de  a ne ko gro zni ča vo pi še
– On da de voj ke klo nu.  i vje ru je knji žev noj la ži.
Al’ da nas?  Ne ko is pri ku na đe
Da nas su pro let ni obla ci le pi!  da sve to smi sla ne ma, 
I sve da nas pro le će slu ti  pa se za vu če u se be
I če ka  i kroz ži vot dre ma.
I stre pi.  A ne ko se sve mu ru ga
(„Mla dost“, 1932, br. 7)13  i sam se u smi je hu da vi
 a ne ko – da, ne ko se sta vi 
 u slu žbu pro le ta ri ja ta. 

 Ali svi mi ipak ide mo
 u po vor ci – po stra ni. 
 Pa ja sno, na šoj su kla si
 od mje re ni da ni. 
 I da nas je red na ma si, 
 a mi po sve do bro zna mo
 da smo na po kon sa mo 
 gra djan ska dje ca.
 („Ha no ar“, 1932, pre ti ska no: „Je vrej ski
 al ma nah“ [Be o grad], 1955/56).

13 Прет ход на и ова пе сма об ја вље не су ека ви цом. Пе сме Ма ли кол пор тер, Гра ђан ска 
де ца, за јед но са ка сни је ис пе ва ном сво јом Хим ном же на, чи не тр о лист при бли жа ва ња по е-
зи ји про ле та ри ја та у чи је ре до ве сту па као па ци фист ки ња, фе ми нист ки ња и со ци ја лист ки ња.
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2. Tekst Him ne že na Mag de Boš ko vić u iz vor nom za pi su se stre Ma je

У ру ко пи су ко ји ми је по кло ни ла ака де мик Ма ја Бошк овић–Stulli по себ-
но је из дво јен текст Хим не же на. Об ја вљу јем га она ко ка ко је та мо за бе ле-
жен. По што он по ти че из по ро дич не за о став шти не, сма трам да је пре пи сан 
по ори ги на лу, па је, пре ма то ме, и нај тач ни ји. У дру гим из во ри ма где је текст 
Хим не же на об ја вљи ван пра вље не су ма ле до пу не и ис прав ке, ко је ни су 
по сто ја ле у ори ги на лу. Ори ги на лан текст гла си: 

HIM NA ŽE NA 

Sad pro la zi ža lo sna proš lost
I do la zi sto let ni san: 
I mi že ne iz cr ne no ći
U no vi sad hi ta mo dan.
I pu ne ve dre mla do sti
Što vo di nas
Di že mo, u pr kos sve mu, 
Slo žno glas. 

I svje sno, ko na pre dan čo vjek 
U no vi sad hi ta mo dan, 
Ne sme ni za stat, ni klo nut
Ko poš ten je, ve dar i mlad. 
Za že nu mo ra pre sta ti 
Njen udes krut
Kad jed nom na đe vla sti ti 
Pra vi put. 

Na okup sve zo ve mo že ne, 
Da ču je nas se lo i grad; 
Da stvo ri mo ljep šu bu duć nost
Uz pje smu, uz bor bu, uz rad.
I ona što je ži vje la
Ko zad nji rob, 
Sa vi še sna ge vje ru je 
U sreć nu dob. 

[написана 7. мар та 1937. године] 
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3. Срп ске тек стов но –нот не ва ри јан те Хим не же на Маг де Бо шко вић

[1]

„Хим на же на“ Маг де Бо шко вић (текст и но те) об ја вље на на на слов ној стра ни  
жен ског ча со пи са „Же на да нас“, (Бе о град), бр. 8, 1937. го ди не 



[2]

Јед на не по зна та тек стов на ва ри јан та „Хим не же на“ (Ђор ђе Ка ра кла јић: „Рево-
лу ци о нар на рад нич ка пе сма у Ср би ји“, збор ник ра до ва Ет но граф ског ин сти ту та 
СА НУ, књ 3, Бе о град 1960).
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ПРИКАЗИ

UDC 811.211’374=163.41(049.32)
81’374.822=211=163.41(049.32)

КА ПИ ТАЛ НО ЛЕК СИ КО ГРАФ СКО ДЕ ЛО1

(Мо мир Ни кић. Сан скрт скосрп ски реч ник. Но ви Сад: Про ме теј, 2021, 1261 стр.) 

Ко ри стим сло бо ду да као не ко ко ни је уче ство вао у овом ве ли ком про јек ту 
ка жем не ко ли ко ре чи о из да ва чу и о овом ка пи тал ном лек си ко граф ском де лу. Ја 
истин ски по др жа вам је зич ку про дук ци ју но во сад ског Про ме те ја и Зо ра на Ко лун-
џи је, нео бич но це ним ње гов од нос пре ма срп ском је зи ку и је зич кој кул ту ри. При-
ступ ове из да вач ке ку ће лин гви стич кој про бле ма ти ци за слу жу је све по хва ле, че сто 
за ме њу ју ћи нас ко ји смо по зва ни да од го ва ра мо на број не је зич ке те ме. Про ме те-
је ва је зич ка би бли о те ка је пра ви дра гуљ срп ске лин гви сти ке, без ње би смо би ли 
мно го си ро ма шни ји. Она је и ква ли те том и кван ти те том не што што вре ди по што-
ва ти, це ни ти и о че му вре ди го во ри ти. И сам сам ау тор јед не књи ге у Про ме те је вој 
еди ци ји По пу лар на лин гви сти ка. 

Про ме теј је ви ше ура дио од не ких по зва них ин сти ту ци ја. Оно што су про пу-
сти ли ти мо ви струч ња ка у ин сти ту ти ма, фа кул те ти ма или раз ли чи тим про јек ти ма, 
на до ме сти ла је ова из да вач ка ку ћа. То се мо же зва ти и сре ћом.

Из да вач ка ку ћа Про ме теј и Зо ран Ко лун џи ја нео бич на су по ја ва у срп ском 
из да ва штву. На и ме, је дан је од рет ких из да ва ча ко ји књи гу не по сма тра са мо као 
ро бу и про из вод ко ји до но си и мо же до не ти но вац. Про ме теј је је дан од нај бо љих 
из да ва ча и чу ва ра срп ске кул ту ре. Је дан је од рет ких из да ва ча ко ји не сва шта ри, а 
о то ме све до че број не књи ге о срп ским ма на сти ри ма, срп ској исто ри ји и срп ском 
је зи ку. Већ ре кох да да је Про ме теј је дан од рет ких из да ва ча ко ји де це ни ја ма афир-
ми ше срп ски је зик и је зич ку кул ту ру. Сто га се ра до ода зи вам ње го вим по зи ви ма 
и же лим да по др жим оно што ра ди у овој обла сти, јер то ра ди озбиљ но и од го вор-
но, зна лач ки и ства ра лач ки, од ме ре но и до бро на мер но, са бра но и са бор но. 

По ред ве ли ког Пра во пи сног реч ни ка (2010), Реч ни ка стра них ре чи и из ра за 
(2006) и Срп ског реч ни ка си но ни ма (2017), до би ли смо ве ли ки и ва жан Сан крст
косрп ски реч ник. Сва ка до бра при ча о ре чи ма је при ча о је зич ком чу ду, до но си 
но ва са зна ња и от кри ва но ве ви ди ке. Сан крт скосрп ски реч ник пред ста вља ка пи-
тал но лек си ко граф ско де ло, осна же ни смо јед ним озбиљ но ура ђе ним и до бро при-
пре мље ним ва жним дво је зич ним реч ни ком. Мо же мо се пи та ти ка ко га и пре ни смо 
има ли. Ово је пр ви кла сич ни реч ник сан скр та на срп ском је зи ку.

Реч је о књи зи ко ја, уз Увод, на два де се так стра на, има 1.261 ну ме ри са ну 
стра ну дво је зич ног сан скрт ско-срп ског реч ни ка. Ау тор и из да вач за слу жу ју по-
што ва ње и по хва ле. Оче ки ва ли би смо да иза ова квог и ово ли ког де ла сто ји цео 
тим струч ња ка и то ду жи вре мен ски пе ри од.

Ми, у овој европ ској лин гви стич кој ци ви ли за ци ји, ма ло зна мо о сан скр ту, 
ви ше се не ка ко по ми њу ла тин ски и ста ро грч ки је зик. Али нас Увод ове књи ге на 
то опо ми ње: „От кри ће сан скр та има ло је две да ле ко се жне по сле ди це. Оно је све ту 

1 Ово је не знат но из ме њен текст ко ји је про чи тан на про мо ци ји овог реч ни ка. Про-
мо ци ја је одр жа на 17. 11. 2021. у про сто ри ја ма Ра дио Бе о гра да. На про мо ци ји су го во ри ли 
Зо ран Ко лун џи ја (из да вач), Мо мир Ни кић (ау тор), Сан џив Ко хли (ам ба са дор Ин ди је у 
Бе о гра ду), Ми лош Ко ва че вић (ре цен зент књи ге) и Вељ ко Бр бо рић.
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отво ри ло је дан од нај зна чај ни јих тре зо ра кул ту ре (ли те ра ту ра на сан скр ту обим-
ни ја је од грч ке и ла тин ске за јед но). Са њим је за че ла ера мо дер не упо ред не лин-
гви сти ке“. Сан скрт је че сто у ли те ра ту ри на зи ван „мај ком свих је зи ка“, али и 
„је зи ком бо го ва“, њи ме су на пи са ни зна ме ни ти епо ви Ма хаб ха ра та и Ра ма ја на, 
на ње му је на пи са на зна ме ни та Па ни ни је ва гра ма ти ка, али и мно га де ла из фи ло-
зо фи је, ло ги ке, астро но ми је и ме ди ци не, без ко јих би по то њи ве ко ви и ми ле ни ју ми 
из гле да ли дру га чи је и си ро ма шни је. Мо жда је нај тач ни ја кон ста та ци ја да је сан скрт 
ста ри ин диј ски је зик ко ји се стро го при др жа вао утвр ђе них гра ма тич ких пра ви ла 
и да су на ње му на пи са не Ве де, нај ста ри ји спо ме ни ци сан скрт ске књи жев но сти. 
Не ма озбиљ ни је при че о ин до е вроп ској је зич кој по ро ди ци без по зна ва ња сан скр та.

У ли те ра ту ри ће мо на ћи об ја шње ње да је сан скрт (сан скрит), члан са тем ске 
гру пе ин до е вроп ских је зи ка на ко ме су на пи са на кла сич на ре ли гиј ско-фи ло зоф ска 
де ла ста рих Ин ду са. Као сред ство оп ште ко му ни ка ци је не упо тре бља ва се још 
од 6. ве ка пре н. е., али се на уч ни кру го ви Ин ди је још слу же овим је зи ком. Да кле, 
сан скрт се не упо тре бља ва ви ше од 2.600 го ди на, а Сло ве ни су до би ли пи сме ност 
пре 1.100 го ди на. Друк чи је ре че но, пре стао је да се упо тре бља ва 1.500 го ди на пре 
не го су на ши пре ци по че ли ко ри сти ти пи смо и до би ли пр ву пи сме ност. То зву чи 
не ве ро ват но, али је исти ни то. 

Не спор но је и то да је реч ник књи га у ко јој се ту ма че ре чи, у ко јој се опи су ју 
и сре ђу ју ре чи јед ног или ви ше је зи ка. Реч ни ци по са др жи ни мо гу би ти раз ли чи-
ти: реч ни ци са вре ме ног је зи ка, исто риј ски реч ни ци, ди ја лек то ло шки реч ни ци, 
реч ни ци си но ни ма, ети мо ло шки реч ни ци, дво је зич ни или ви ше је зич ни реч ни ци, 
реч ни ци стра них ре чи, и сл.

Три из у мр ла је зи ка на са вре ме ну ци ви ли за ци ју оста ви ла су не ве ро ва тан ути-
цај, на на у ку и кул ту ру у це ли ни. То су ста ро грч ки, ла тин ски и сан скрт. Ми у европ-
ској ци ви ли за ци ји зна мо до ста о ла тин ском и ста ро грч ком, они се уче и у на шем 
обра зов ном си сте му, из у ча ва ју се и на уни вер зи тет ском ни воу. Ипак, сан скрт је 
не ка ко мар ги на ли зо ван и ма ло је струч ња ка ко ји га по зна ју. Ово је ис пра вља ње 
не прав де.

Не ки из у мр ли је зи ци на ста ви ли су се упо тре бља ва ти у књи жев но сти, на у ци 
и или ли тур ги ји. Та кви су сан скрт и ла тин ски.

Због то га раз го вор о сан скр ту и са да о Сан скрт скосрп ском реч ни ку пред-
ста вља ве ли ки по мак и дра го цен до при нос на у ци о је зи ку. То је је зик Ин ди је и 
Не па ла са исто ри јом од око 3.500 го ди на. Ли тур гиј ски је је зик хин ду и зму, бу ди зму 
и џа и ни зму.

Овај је дин стве ни реч ник бро ји око 70.000 лек се ма са из во ри ма, ко ре ни ма, 
ети мо ло ги јом, мор фо ло ги јом и ак цен ти ма. Ве ли ка је сре ћа што смо до би ли овај 
реч ник, ко ји ће омо гу ћи ти да се на ши ис тра жи ва чи лак ше и бо ље упо зна ју са је-
зи ком ко ји је имао ве ли ки ути цај на све европ ске је зи ке и европ ску ци ви ли за ци ју. 
Ово је књи га и за све зна ти жељ ни ке, али и за истин ске је зич ке струч ња ке, по себ но 
оне ко ји ма је ста ло до ети мо ло ги је и пра вих об ја шње ња о мно гим ре чи ма и ње них 
из во ри ма.

И за крај, још је дан ци тат из Уво да: „Сан скрт ски је зик, ма ко ли ка ње го ва древ-
ност би ла, има из ван ред ну струк ту ру; са вр ше ни ји је грч ког, бо га ти ји до ла тин ског, 
из вр сни је пре фи њен од оба, а ипак са ја ким срод нич ким ве за ма са њи ма, ка ко у 
по гле ду гла гол ских ко ре на та ко и гра ма тич ких об ли ка, што ни је про из вод слу чај-
но сти; те срод но сти су та ко ја ке да ни је дан фи ло лог не мо же про у ча ва ти та три 
је зи ка а да не ве ру је да су они по те кли из не ког за јед нич ког из во ра ко ји, мо жда, 
ви ше не по сто ји.“

Убе ђен сам да ће овај реч ник би ти до бро при хва ћен, да ће би ти кон сул то ван 
и ци ти ран и да ће по мо ћи но вим ис тра жи ва њи ма, али и да ће по мо ћи да до ђе мо 
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до но вих са зна ња, ве ру јем и от кри ћа, као што је, ре ци мо, ути цај сан скр та на срп-
ски је зик. И, што реч ник по твр ђу је, та ква те за је и ра ни је на ја вљи ва на, па је ути цај 
сан скр та на срп ски је зик не спо ран. 

Лин гви стич ка пла ва бо ја оста је за штит ни знак Про ме те ја. Ка да ка жем за
штит ни знак ми слим и на ква ли тет, али и на пре по зна тљи ву опре му ко јом су 
оки ће на ова, ка ко већ ре кох, пре по зна тљи ва из да ња.

Још јед ном се же лим за хва ли ти ау то ру Мо ми ру Ни ки ћу на огром ном тру ду 
у из ра ди ово га реч ни ка и Про ме те ју што је труд по др жао и што нас је об ра до вао 
ква ли тет ном и ка пи тал ном књи гом. Та ко је срп ски је зик ушао у круг рет ких европ-
ских је зи ка ко ји има ју бо љи при ступ лин гви стич ком прет ку ин до е вроп ских је зи ка.

Др Вељ ко Ж. Бр бо рић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
br bo ric v@fil.bg .ac .rs 

UDC 061.27:655(497.6 Trebinje)

О ИЗ ДА ЊИ МА ЗА ДУ ЖБИ НЕ „КНЕЗ МИ РО СЛАВ ХУМ СКИ“

За ду жби на „Кнез Ми ро слав Хум ски“, осно ва на 2017. го ди не у Тре би њу као 
не про фи та бил но удру же ње ко је има циљ да ис тра жу је и об ја вљу је срп ске пи са не 
из во ре зна чај не за осве тља ва ње про шло сти то га кра ја, али и це ло куп ног срп ског 
ет нич ког и кул тур ног про сто ра, за не пу них пет го ди на по сто ја ња за ду жи ла је на-
шу на уч ну и струч ну јав ност вред ним мо но граф ским из да њи ма, од ко јих за ову 
при ли ку из два ја мо сле де ће пу бли ка ци је но ви јег да ту ма.

I. Сред њо вје ков ни спо ме ни ци Чај ни ча. При ре ди ли Го ран Ж. Ко мар,  
Угље ша Ско ко, Си ни ша Ће ха. Тре би ње: За ду жби на „Кнез Ми ро слав Хум ски“ –  

Хер цег Но ви: Дру штво за ар хи ве и по вје сни цу хер цег нов ску, 2019, 76 стр.

Књи га по све ће на сред њо ве ков ним спо ме ни ци ма Чај ни ча ре зул тат је ви ше-
го ди шњих те рен ских ис тра жи ва ња на те ри то ри ји Чај ни ча и су сед них оп шти на, а 
на ста ла је из по тре бе пу бли ко ва ња от кри ве них, у на у ци до сад не по зна тих нат пи са, 
али и из же ље ау то ра да ши рој јав но сти скре ну па жњу на овај део на шег ма те ри-
јал ног и пи са ног на сле ђа у ци љу ње го ве за шти те и струч не об ра де. Књи га сход но 
то ме до но си по пи се ко ји об у хва та ју 66 ло ка ли те та на те ри то ри ји са ме оп шти не и 
31 по гра нич ни ло ка ли тет.

Сме ште на на брд ско-пла нин ском под руч ју на крај њем ис то ку Ре пу бли ке Срп-
ске, на тро ме ђи Бо сне и Хер це го ви не, Цр не Го ре и Ср би је, оп шти на Чај ни че од ли-
ку је се мно штвом ста рих гро ба ља, цр кви шта и цр кви на, сме ште них дуж реч них 
то ко ва. Нај ве ћи број спо ме ни ка на ла зи се у реч ним удо ли на ма Ра дој не, Ја њи не, 
Су ход ња, Су ће ске, Сла ти не и Ба тов ке. Углав ном се ра ди о над гроб ним спо ме ници-
ма у об ли ку сан ду ка и сље ме ња ка са по сто љем, не из ра зи то ве ли ких ди мен зи ја, а 
слич но ста ње ка да је реч о ти пу спо ме ни ка од ли ку је и су сед не оп шти не – Го ра жде, 
Ру до и При бој. Нај ве ћи број нат пи са ре ги стру је се на про сто ру Го ра жда, док се у 
су сед ним Пље вљи ма уо ча ва ве ћи број спо ме ни ка са не што ви шим за нат ским ни во ом 
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из ра де. Ау то ри ука зу ју на ак ту ел но ста ње на те ре ну, с по себ ним освр том на вр сту 
и сте пен угро же но сти спо ме ни ка, ка ко еро зи јом тла, та ко и гра ђе вин ским ра до ви-
ма или обич ним људ ским не ма ром. Као илу стра ци ју, при ла жу ви ше де се ти на фо-
то гра фи ја на чи ње них на по је ди ним не кро по ла ма, ко је упот пу њу ју пред ста ву о 
ти по ви ма над гроб них спо ме ни ка, као и укра са на њи ма. Ли ков не пред ста ве на 
стећ ци ма об у хва ће ним овим ис тра жи ва њем ја вља ју се у об ли ку за ту пље них ма-
че ва, сти ли зо ва них кр сто ва и не бе ских те ла, а сре ћу се и цвет ни и ре љеф ни кру жни 
мо ти ви, као и пред ста ве шта па (па те ри це).

По се бан про стор у књи зи до би ли су по је ди нач ни нат пи си, од ко јих се не ки 
об ја вљу ју пр ви пут, а не ки у по но вље ном или ре ви ди ра ном из да њу. Углав ном се 
ра ди о нат пи си ма на над гроб ним спо ме ни ци ма, док се са мо два од но се на по ди-
за ње Но ве цр кве у Чај ни чу, чи ја град ња је за по че ла 1857. го ди не, а окон ча на 1863. 
По себ ну па жњу при вла чи нат пис по па При би са ва, ко ји је от кри вен на пло чи са 
по сто љем у окви ру цр кви шта у се лу Ра до же ље, те је та ко њи ме про ши ре на ли ста 
по зна тих нат пи са с по ме ном пра во слав них све ште ни ка на про сто ру сред њо ве ков не 
Бо сне и Ху ма.

По ред нат пи са и по ве ље хер це га Сте фа на Ду бров ни ку од 13. ок то бра 1461. 
го ди не, ау то ри су при ре ди ли сним ке и тек сто ве и де се так за пи са из ста рих књи га 
ко је се да нас чу ва ју у ри зни ци Са бор не цр кве Ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це у Чај-
ни чу. Ти крат ки ис ка зи, укљу чу ју ћи и оне из до бро по зна тог Чај нич ког је ван ђе ља, 
пру жа ју све до чан ства о да ро дав ци ма и при ло жни ци ма хра ма, али са др же и по дат ке 
о исто риј ским лич но сти ма и до га ђа ји ма, као што је, на при мер, па ље ње Са ра је ва 
од стра не Не ма ца у Мо реј ском ра ту 1697. го ди не, ка да „цар ство ва ше сул тан Му-
ста ва“, а „на Бо сни па ше не би ја ше“ (за пис из ру ко пи сног је ван ђе ља из дру ге по-
ло ви не XV ве ка).

Кра так осврт на спо ме нич ко бла го Чај ни ча и ње го ве око ли не ко ји ну ди ова 
књи га, ве ру је мо, под стак ну ће но ва ис тра жи ва ња у раз ли чи тим на уч ним обла сти ма, 
јер ра ди се у сва ком по гле ду о за ни мљи вом и зна чај ном ра сад ни ку на шег кул тур-
ног на сле ђа.

II. Општилист:тврдошко-савинскипоменик. При ре ди ли епи скоп Ата на си је  
(Јев тић), Го ран Ж. Ко мар, Ива на Гру јић; пре пис уво да на са вре ме ни срп ски је зик  

Је ли ца Сто ја но вић. Тре би ње: За ду жби на „Кнез Ми ро слав Хум ски“ –  
Му зеј Хер це го ви не – Срп ско удру же ње „Ћи ри ли ца“; Хер цег Но ви:  

Дру штво за ар хи ве и по вје сни цу хер цег нов ску, 2019, 250 стр.

У осно ви овог фо то тип ског из да ња на ла зи се пре пис ста ри јег твр до шког ру-
ко пи са или зби р ке из XVII ве ка, ко ју су мо на си с оста ци ма ри зни це по сле ра за ра-
ња ма на сти ра од стра не Мле ча на 1693. го ди не до не ли са со бом у ма на стир Са ви ну. 
За јед но са брат ством, ко је ће удах ну ти но ви жи вот овом ста ром ду хов ном сре ди шту, 
и књи га ће ту на ста ви ти свој жи вот и би ти устро је на као Твр до шко-са вин ски по-
ме ник или Оп шти лист, а све до че твр те де це ни је XVI II ве ка ова два ма на сти ра ће 
се ти ту ла ту ром сво јих на сто ја те ља и игу ма на ис ка зи ва ти као је дан (Ријечприре-
ђивача, стр. 9).

Ру ко пис је до бро очу ван и из у зет но уред но и чит ко пре пи сан, а са др жи 78 
ли сто ва. По вез књи ге је та ко ђе у до бром ста њу, о че му све до че при ло же не фо то-
гра фи је ње го ве пред ње и зад ње стра не. На пред њој стра ни укра шен је пред ста вом 
Хри сто вог рас пе ћа. Нај ве ћи део књи ге на пи сан је по лу у ста вом и ре сав ским пра-
во пи сом на срп ско сло вен ском и срп ском је зи ку. У ма њем де лу ру ко пи са, где се 
на ла зе по зни ји за пи си, при су тан је цр кве но сло вен ски је зик и еле мен ти цр кве не и 
гра ђан ске ћи ри ли це XVI II ве ка. Ка сни је у од го ва ра ју ћу ру бри ку до пи са но је име 
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ми тро по ли та Пе тра, а под 23. сеп тем бром 1836. и ми тро по ли та Сте фа на Стра ти-
ми ро ви ћа. Из да ње спо ме ни ка кон ци пи ра но је та ко да се на ле вој стра ни на ла зи 
сни мак ори ги на ла, а на де сној пре вод на са вре ме ни срп ски је зик или пак тран-
скрип ци ја са вре ме ном ћи ри ли цом.

У увод ној ре чи при ре ђи ва чи на по ми њу да По ме ник са др жи 3700 име на, од 
ко јих је жен ских 1083. Ме ђу њи ма 370 су име на мо на ха, 50 име на мо на хи ња, док 
ка да се ра ди о ис так ну тим цр кве ним ве ли ко до стој ни ци ма бе ле же се и име на шест 
ар хи је ре ја, два де сет ми тро по ли та и осам ар хи е пи ско па. Ту су и име на срп ских 
кра ље ва и ца ре ва, као и ца ри це Је ле не. Реч је, да кле, о зна чај ном из во ру за исто-
ри ју Срп ске пра во слав не цр кве, ко ји до но си име на чла но ва и дру гих ма на сти р ских 
оби те љи (За ва ла, Кр ка, Жи то ми слић, Дра го вић, Ду бо ча ни, Ко сје ре во, Пи ва, Ра ча, 
Ми ле ше ва, Тро ји ца, Хи лан дар, Све ти Га ври ла, Сту де ни ца, Ши ша то вац, Хо по во, 
Це ти ње, Би је ла, Жу па, Ту ши на). Осим то га, По ме ник је дра го цен из вор и на род не 
лек си ке, бу ду ћи да се, уз де таљ но на во ђе ње се ла и за се ла ка ис точ не Хер це го ви не 
и Бо ке, али и ши ре, у ње му ни жу име на жи те ља тих обла сти као не по сред на све-
до чан ства на род не тра ди ци је, али и ши рих кул тур них и ду хов них стре мље ња 
Ср ба у XVII и XVI II ве ку. На јед ној стра ни, на са мом кра ју (в. 246. стра ну при ре-
ђе ног из да ња) сре ће се и кра ћи текст, ко ји је очи глед но за себ но пре пи сан и у из-
ве сном сми слу од сту па од глав ног са др жа ја, цр кве ног ка рак те ра и на ме не књи ге. 
Бу ду ћи да у са мом из да њу ни је да та ње го ва тран скрип ци ја, ов де га до но си мо у 
це ли ни јер би ње го во по ре кло, гра фи ја, пра во пис и је зич ка ре а ли за ци ја мо гли би-
ти пред ме том по себ них ис тра жи ва ња: 

а сие знаи че ловѣче  яко иматъ ва го дище м/с=/ца 12 а нед|ѣля пе де сетъ и двие 
у го ди ни да на три ста и ше сетъ и 6| има у годинM ура wсамъ иляда и се дамъ 
сто тина| и ше сетъ и шестъ ска за ние мо и сеа про ро ка вѣдомо| бMди всякомM 
че ловѣкM  какъ яви сия бг =ъ мо и сею| пророкM да по ка жетъ си но вомъ че ло-
вѣческїм мц=ъ сет|ебри данъ 3 и 14 и 20: wк т обра данъ Ї и 3 и 20| но ве бра данъ 
Ї и 5 и Ї0 де це бра данъ 4 и 6 и і0| ће на ра данъ 2 и 4 фе бра ра данъ Ї и 3 и 5 и 
20| мар ча данъ 4 и 20 апри лия данъ 3 и 20 маћа| данъ 2 и 6 и 20 авгMста данъ 
4 и 5 и Ї0 ва тия| дни ко се раз бо ли не диг не се ко се ожени| не има ра до сти 
ако ли се ро ди ди е те не бMде живо| че ловѣче  варMи се ва тия дни| ска за ние 
ко ли ко се у пе такъ учи ни ло зла ме ния| у пе такъ изъгнанъ бистъ адамъ из рая 
у пе та/къ/| уби ка инъ авеля сво е го бра та то би наиперва| кервъ на свѣтM у 
пе такъ про пе ше ісMса хр/с =/та| у пе такъ по ро би ше ага ри а не мно ге землѣ у 
пе такъ| цр =ъ фараwнъ по ро би ерMсалимъ и бистъ пMстъ| 60 и 3 лѣта у пе такъ 
по сла бг =ъ Ї0 казана| на цр =а фараwна у пе такъ изи до ше ізмаилте| ка ко змие 
кри ла те у пе такъ посѣко ше главM| іова на кре сти теля у пе такъ пот по пи ше се| 
4 гра да со домъ и го моръ и тMвитъ и са витъ| и у нимъ сто и wсамъ де сетъ ези ка

III.Споменицисрпски:повеље–писма–натписи. При ре дио Го ран Ж. Ко мар.  
Тре би ње: За ду жби на „Кнез Ми ро слав Хум ски“ – Хер цег Но ви:  
Дру штво за ар хи ве и по вје сни цу хер цег нов ску, 2020, 276 стр.

По ве ље, пи сма и нат пи си пред ста вље ни у овој књи зи об у хва та ју вре мен ски 
ра спон од XII до XVI II ве ка. Уз сним ке, ко ји су ма хом у бо ји, до ла зи и при ре ђен 
текст спо ме ни ка ста ром ћи ри ли цом, а по не где и кра ћи или ду жи осврт на сам пи-
са ни из вор и про бле ма ти ку ве за ну за ње га. При ре ђи вач, ме ђу тим, у на ве де ном 
при сту пу сва ком из во ру ни је до сле дан, те би књи га у кон цеп циј ском сми слу мо гла 
би ти пре ци зни је и те мељ ни је ор га ни зо ва на, са ши рим освр том на прет ход на из-
да ња. Но, и по ред то га њен до при нос је не сум њив јер пру жа по у здан увид у пре ко 
сто из во ра пи са них нај ве ћим де лом на срп ском на род ном је зи ку.
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Нај ве ћи про стор до би ле су по ве ље и пи сма, ко је се пред ста вља ју би ло у ори-
ги на лу, би ло у до ступ ном пре пи су (укуп но 96 до ку ме на та). Глав ни цу тих по слов-
но прав них ака та чи ни пре пи ска ко ју су во ди ли вла да ри и об ла сни го спо да ри ста-
рих срп ских зе ма ља са Ду бров ни ком до кра ја XV ве ка. По ред по је ди нач них ака та 
из не ма њић ких др жав них кан це ла ри ја, као и оних из до ба Де спо то ви не, ак це нат 
је ста вљен на пи са но на сле ђе са про сто ра Бо сне, Ху ма и Бо ке, по чев од по ве ља 
Ма те ја Ни но сла ва и кне за Чр но ми ра, па пре ко ака та из кан це ла ри ја ба на Стје па на 
II Ко тро ма ни ћа, ба на и кра ља Тврт ка, кра ље ва Сте фа на Да би ше и Сте фа на Осто-
је, до до ку ме на та Тврт ка Тврт ко ви ћа и Сте фа на То ма ша, као Ра до са ва Па вло ви ћа 
и хер це га Сте фа на Ко са че. 

Без ових вред них исто риј ских из во ра не за ми сли во је и про у ча ва ње исто ри је 
срп ског је зи ка и пи сме но сти у ње ној те ри то ри јал ној, со ци јал ној и функ ци о нал но-
стил ској ра сло је но сти. Ве ли ки број ових до ку ме на та већ је на шао при ме ну у разли-
чи тим ви до ви ма фи ло ло шких ис тра жи ва ња, те по себ ну вред ност упри ли че ној 
зби р ци да ју ак та ко ја осли ка ва ју исто риј ске при ли ке и дру штве не од но се у при мор-
ским обла сти ма и цен три ма, ко ји ма би у бу дућ но сти сва ка ко тре ба ло по све ти ти 
ве ћу па жњу. Ту се има на уму пре све га пе ри од од XVI до XVI II ве ка ка да је срп ски 
кул тур ни про стор био из ло жен сна жни јим стра ним ути ца ји ма, ка ко осман ским, 
та ко и мла тач ким и ши ре за пад но е вроп ским, али и ру ским. Те мат ску ра зно вр сност 
ових до ку ма на та сли ко ви то илу стру ју нов ски ху џет из пр ве по ло ви не XVI ве ка, 
те ста мент Мих не Но ва ко ви ћа од 11. XI 1539. го ди не, пи смо ма на сти ра Хи лан да ра 
Ду бров ни ку из 1697, пи сма пу ков ни ка Ми ха и ла Ми ло ра до ви ћа и вла ди ке Да ни ла, 
оба упу ће на гро фу Го лов ки ну, као и пи смо Ми ха и ла Ми ло ра до ви ћа ру ском ца ру 
Пе тру, уго вор Ма га зи но ви ћа и ма на сти ра Са ви на из 1725. го ди не, про глас про ви-
ду ра Лу ке Ми ни ја (7. фе бру ар 1760) итд. По ред упра во по ме ну тих до ку ме на та у 
ко ји ма ма на сти ри исту па ју као јед на од прав них стра на, скре ће мо па жњу и на 
по ве ље овог ти па. Осим осни вач ке по ве ље ма на сти ра Хи лан да ра Сте фа на Не ма ње, 
ту се по пра ви лу ра ди о да ров ни ца ма упу ће ним од стра не вла да ра: (1) Сте фан Пр во-
вен ча ни ма на сти ру Све те Ма ри је на Мље ту, (2) краљ Ми лу тин са мо ста ну Ра тац, 
(3) цар Ду шан Цр кви Св. ар хан ге ла Ми ха и ла и Га ври ла у Је ру са ли му и (4) вој во да 
Ма теј Ба са ра ба ма на сти ру Тре би ње.

У окви ру пред ста вље ног кор пу са нат пи си су у ма њи ни и по ти чу нај ве ћим 
де лом са про сто ра Бо сне и Хер це го ви не, а ре ђе Цр не Го ре и Ср би је. Од њих два-
де се так део се пред ста вља пр ви пут, а код по је ди них већ об ја вљи ва них нат пи са 
ну де се но ва ре ше ња у чи та њу или ин тер пре та ци ји са мог тек ста. Ак ту ел но сти 
из да ња до при но се и фо то гра фи је са мих спо ме ни ка ко је су ре ла тив но но ви јег дату-
ма и, уз опи се при ре ђи ва ча, до при но се пре ци зни јем са гле да ва њу ста ња на те ре ну. 
Ве ћи ну чи не над гроб ни нат пи си укле са ни на гроб не пло че, сан ду ке и кр сто ве. 
Углав ном се од но се на све тов на ли ца, с из у зет ком нат пи са по све ће них игу ма ну 
Ди о ни си ју (Сту де ни ца) из XI II ве ка и мо на хи њи По ли хра ни ји (Ве ли ча ни) из XIV 
сто ле ћа. У по ло ви ни ов де ода бра них над гроб них спо ме ни ка ра ди се о жен ским 
осо ба ма, ко је се он да ве о ма че сто у тек сту нат пи са ква ли фи ку ју пре ма су пру гу 
или пре ма оцу, бра ту или си ну. Спо ме ни ке су обич но по ди за ли нај бли жи срод ни-
ци, а нат пис Ра до ји це Би ли ћа из Ста рог Се ла код До њег Ва ку фа по ка зу је да се то 
по не кад чи ни ло и за жи во та. На и ла зи мо и на при мер по ро дич не гроб ни це Ми лу-
ти на Ма ро је ви ћа, где се по ред ње га по ми ње и су пру га Вла ди са ва и њи хо ва де ца, 
али без на во ђе ња име на. До но се ћи оби ље по да та ка, нат пи си по ста ју та ко не са мо 
вред ни из во ри оно ма стич ке гра ђе, већ и не по сред на све до чан ства дру штве них 
од но са, оби ча ја и мен та ли те та сре ди не за ко ју се ве зу ју.

У гру пи кти тор ских нат пи са углав ном се ра ди о до бро по зна тим при ме ри ма уз 
ра ног пе ри о да пи сме но сти, као што су нат пис Ку ли на ба на из се ла Му ха ши но ви ћи 
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код Ви со ког, Бла гај ски нат пис, за тим нат пис кне за Ми ро сла ва на Цр кви Св. Пе тра 
и Па вла у Би је лом По љу и кти тор ско-над гроб ни нат пис су ди је Гра де ше из Под-
бреж ја код Зе ни це. Са чу ва ни фраг мент из Са со ви ћа код Хер цег Но вог го во ри у 
при лог мо гућ но сти да је и овај нат пис сво јом на ме ном у про шло сти ве ро ват но 
при па дао овој гру пи.

Уса мљен у кор пу су, ка да је реч о те ма ти ци тек ста, оста је нат пис о об но ви 
Цр кве Св. ве ли ко му че ни це Вар ва ре у Мо кри на ма код Хер цег Но вог 1744. го ди не.

Осим што мо же да по слу жи као сво је вр стан па ле о граф ски ал бум, ко ји пру жа 
увид у раз вој ру ко пи сне и епи граф ске ћи ри ли це код Ср ба у ре дак циј ском пе ри о ду, 
ова књи га ну ди, да кле, и ра зно вр стан је зич ки ма те ри јал, ко ји отва ра мо гућ но сти 
за раз ли чи те вр сте фи ло ло шких ис пи ти ва ња. У це ли ни узе то, ње на при ме на по-
год на је ка ко у на став не, та ко и у на уч но и стра жи вач ке свр хе.

IV. ФочанскаАлександрида. При ре ди ли Пре драг Ми ло ше вић, Ми лан Пу ти ца,  
Бо јан Ку ли џан. Тре би ње: За ду жби на „Кнез Ми ро слав Хум скиˮ – Хер цег Но ви:  

Дру штво за ар хи ве и по вје сни цу хер цег нов ску, 2021, 467 стр.

Књи га до но си фо то тип ско из да ње Фо чан ске Алек сан дри де из XVI II ве ка с 
на по ред ним при ре ђе ним тек стом. Том при ли ком при ре ђи ва чи су оства ри ли ви сок 
сте пен са о бра же но сти с ори ги на лом, што се огле да не са мо у за др жа ва њу скра ће-
но на пи са них ре чи и чу ва њу над ред них сло ва, већ и у пре но ше њу спе ци фич них 
слов них ва ри јан ти, по пут осме рач ког i са две тач ке. 

Фо чан ску Алек сан дри ду у на у ку је увео Здрав ко Кај ма ко вић, ко ји ју је и про-
на шао са да већ да ле ке 1958. го ди не. Да нас се на ла зи у вла сни штву Бо ја на Ку ли-
џа на, ко ји ју је усту пио за по тре бе овог из да ња и, уз пред го вор Де ја на До шли ћа, 
до нео крат ку бе ле шку о усме ном по ро дич ном пре да њу ве за ном за суд би ну овог 
спо ме ни ка. Ве ру је се да је у про шло сти при па дао је ро мо на ху Ви кен ти ју, игу ма ну 
ма на сти ра Пи ве, ко ји је са хра њен на ста ром гро бљу у Фо чи. Ка ко се ње гов гроб 
на ла зи на пар це ли Со ко ло ви ћа, сма тра се да је био ро дом из ове по ро ди це. Да ве за 
ове ис так ну те лич но сти с ру ко пи сом ни је са свим без уте ме ље ња све до чи нат пис с 
ње го вим име ном на по след њој стра ни ци књи ге: (1)769 togd. fi ken tie fi ken tie ig Mmenq 
piv ski. Игу ман Ви кен ти је је, да кле, пред крај жи во та мо гао пре не ти ову књи гу из 
Пи ве у Фо чу, а по сле ње го ве смр ти она ће на ста ви ти жи вот у кру гу по ро ди це Со-
ко ло вић. Ода тле по жен ској ли ни ји по чет ком XX ве ка пре ла зи у по сед фа ми ли је 
Су на рић, где ће је чу ва ти проф. др Сте фан Су на рић, де да да на шњег вла сни ка. Он 
је пак на кра ју на сле ђу је од тет ке и мај ке, Та ње и Ве сне Су на рић.

Пре пи сан 1754. го ди не, ве ро ват но у ма на сти ру Пи ви, ру ко пис се са сто ји од 
111 ли сто ва основ ног тек ста и 4 ли ста с чи ту љом ро ђе них у по ро ди ци Со ко ло вић 
и крат ком ба сном о на стан ку га ма ди. За шти ћен др ве ним ко ри ца ма об ло же ним 
ко жом, до бро је очу ван, а ис пи сан је на па пи ру фор ма та 11,4 х 16,5 cm у 20 ре до ва 
по стра ни. За вр ша ва се за пи сом ко ји упу ћу је на на ве де ну го ди ну пре пи са. 

Прет по ста вље но ме сто на стан ка спо ме ни ка ни је у не скла ду с је зич ким осо-
би на ма ко је се већ на пр ви по глед мо гу уо чи ти у ру ко пи су, а од го ва ра ју при ли ка ма 
у на род ним го во ри ма на про сто ру Хер це го ви не и Цр не Го ре (ије ка ви зам, ђе< дҍ, ҍ 
> и ис пред љ (биљег), ф> п, фи нал но ст> с, же> ре, спо ра ди чан из о ста нак гла са 
х, на став ци твр дих за ме нич ких осно ва у од го ва ра ју ћим па де жи ма за ме нич ко-при-
дев ске пр о ме не итд.). На рав но, тек де таљ на је зич ка и тек сто ло шка ана ли за од ре-
ди ће ме сто и зна чај овог спо ме ни ка у кон тек сту ши рег ру ко пи сног на сле ђа. Оно 
што је не спор но је сте да се ра ди о пред став ни ку нај мла ђе ску пи не са чу ва них 
Алек сан дри да XVI II ве ка, ко ји је на стао као ра зул тат ду ге тра ди ци је пре пи си ва ња 
и при ла го ђа ва ња тек ста срп ској сре ди ни. Це ло ви тост и чи тљи вост тек ста Фо чан ске 
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Алек сан дри де, а од са да и ње на до ступ ност ши рој пу бли ци, у ве ли кој ме ри олак-
ша ће да ља ис пи ти ва ња, ко ја је ди на на пра ви на чин мо гу осве тли ти ње ну не са мо 
до ку мен тар ну, већ и фи ло ло шку и књи жев но и сто риј ску вред ност.

*
Сва из да ња об у хва ће на овим при ка зом упри ли че на су по во дом ве ли ког ју-

би ле ја осме сто го ди шњи це са мо стал но сти Срп ске пра во слав не цр кве и осни ва ња 
Епар хи је хум ске, а ре а ли зо ва на уз по моћ ви ше су и зда ва ча ср од них по свом ши рем 
те мат ском усме ре њу. Опре мље не ква ли тет ним фо то гра фи ја ма, са ра зно вр сним, 
обим ним и зна чај ним спо ме нич ким кор пу сом ко ји до но се, ове књи ге ис тра жи ва-
чи ма раз ли чи тих про фи ла у ве ли кој ме ри олак ша ће при ступ из во ри ма а, ве ру је мо, 
при ву ћи ће па жњу и ши рег кру га чи та ла ца ко ји се на ди рек тан или ин ди рек тан 
на чин ин те ре су ју за је зич ку, цр кве ну, кул тур ну и дру штве ну исто ри ју срп ског 
на ро да. По же ли мо за то За ду жби ни још мно го зна чај них ис тра жи вач ких и из да-
вач ких по ду хва та, као и да што ду же ис тра је у пле ме ни тој ми си ји по пу ла ри за ције 
на ше пи са не ба шти не.

ДрНаташаЖ.Драгин
Уни вер зи тет у Но вом Са ду

Фи ло зоф ски фа кул тет
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад

draginnatasa@ff.uns.ac.rs

UDC 271.222(497.11)-523.6-9(497.16 Budimlja)(049.32)

ТРА ГОМ ЈЕД НОГ СВЕ ТИ ЛИ ШТА И ПО ЗНО СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ 
СКРИП ТО РИ ЈУ МА

(Д. По по вић, М. По по вић. Ма на стир Шу ди ко ва у Бу ди мљи. Бе ра не – Бе о град: 
Епар хи ја бу ди мљан ско-ник шић ка, Ма на стир Ђур ђе ви сту по ви – Му зеј Срп ске 

пра во слав не цр кве, 2020, 296 стр.)

По сто је књи ге ко је про у ча ва ју ћи кон кре тан кул тур ни и ду хов ни фе но мен 
кроз ње го ве ма те ри јал не остат ке осве тља ва ју чи та ве исто риј ске епо хе у од ре ђе ним 
ге о граф ским окви ри ма, омо гу ћа ва ју ћи та ко да се на ша зна ња о про шло сти пр о ду бе 
и обо га те све шћу о зна ча ју соп стве не тра ди ци је. Мо но гра фи ја Ма на стир Шу ди
ко ва у Бу ди мљи јед на је од та квих књи га, а ње ни ау то ри, Да ни ца и Мар ко По по вић, 
иду у ред нај зна ме ни ти јих про у ча ва ла ца сред њо ве ков не срп ске ма те ри јал не и 
ду хов не кул ту ре у по след њих не ко ли ко де це ни ја. 

По сле увод ног сло ва бла го дар но сти ау то ри ма, та да шњег епи ско па бу ди мљан-
ско-ник шић ког, го спо ди на Јо а ни ки ја, сле ди мо но гра фи ја ко ја се са сто ји од крат ког 
увод ног раз ма тра ња, обим ног основ ног рас прав ног де ла, три ва жна при ло га чи ји 
је ау тор Ми ле на Да ви до вић, ре зи меа на ен гле ском је зи ку, ли сте илу стра ци ја и 
спи ска ко ри шће не ли те ра ту ре. Основ ни и нај о бим ни ји је сте сре ди шни део књи ге 
што га чи не де сет бри жљи во кон ци пи ра них по гла вља ко ја си сте мат ски из ла жу 
нај пре ге о граф ске од ли ке ам би јен тал не це ли не, а по том исто ри ју, функ ци ју, сми-
сао, кул тур не и ду хов не вред но сти ма на сти ра Шу ди ко ве и це лог По ли мља.
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У Увод ним раз ма тра њи ма ма на стир ски ком плекс се нај пре (По ло жај и ге о
граф ске од ли ке) сме шта у свој при род ни ам би јент ‒ па ди не Ти вран ске кли су ре на 
де сној оба ли Ли ма. Зна лач ки опи си ре ље фа, са име но ва њи ма сва ке тач ке и екс-
пли ка ци ја ма свих нео бич но сти ко ји ма је при ро да об да ри ла овај те рен и крат ко али 
са др жај но раз ма тра ње име на Шу ди ко ва (По ре кло име на), са упу ћи ва њи ма на ре-
ле вант ну на уч ну ли те ра ту ру, чи не сво је вр сну ка пи ју кроз ко ју чи та лац (и струч њак 
и онај ма ње упу ћен) ула зи у оне о би че ни свет јед не дав но уни ште не и до са да го-
то во не по зна те све ти ње Гор њег По ли мља.

У по гла вљу Досадaшња про у ча ва ња из но се се ре зул та ти ис тра жи ва ња ко ја 
су за по че ла ис пи ти ва њи ма пре хри шћан ских ма те ри јал них оста та ка, на ста ви ла се 
от ко па ва њи ма Д. Вук са на два де се тих, и ис тра жи ва њи ма Ђ. Бо шко ви ћа три де се тих 
го ди на 20. ве ка, да би се ин тен зи ви ра ла тек кра јем 20. и по чет ком 21. сто ле ћа са 
об но вом Бу ди мљан ске епи ско пи је. Сле де ће по гла вље (Из ду бо ке про шло сти: шу
ди ков ски пе тр о гли фи) по све ће но је пре хри шћан ским оста ци ма – ка ко сто га што 
је „шу ди ков ски ка мен“ угра ђен као спо ли ја у сред њо ве ков ну цр кву Ва ве де ња Бо го-
ро ди чи ног та ко и сто га што шу ди ков ски пе тро гли фи, бу ду ћи про на ђе ни на ра зним 
ме сти ма, све до че о то ме „да су по је ди не тач ке Ти вран ске кли су ре још у ду бо кој 
про шло сти пред ста вља ле на ро чи та, све та и култ на ме ста“. У по гла вљу Исто риј ска 
сли ка, дат је це ло вит при каз по ве сти Шу ди ко ве у кон тек сту Бу ди мљан ске епи ско-
пи је и ње не суд би не, да кле и у ши рем сми слу на стан ка епи ско пи је, и у ужем ‒ на-
ста ја ња и тра ја ња по је ди них де ло ва манастирa, од пр во бит не цр кве Ва ве де ња Бо го-
ро ди чи ног с кра ја 14. или по чет ка 15. сто ле ћа до ка сни јих гра ди тељ ских по ду хва та. 
Ка ко ау то ри на гла ша ва ју, раз до бље ко је је на сту пи ло по сле па да срп ске др жа ве 
има по себ но ме сто у по ве сти ово га ком плек са. У пр вој по ло ви ни 16. ве ка на ста ју 
и пр ви пи са ни из во ри о мо на шкој оби те љи, а дру га по ло ви на сто ле ћа пред ста вља 
на ро чи то зна чај но и плод но раз до бље у жи во ту ма на сти ра ‒ што је де таљ но из ло-
же но кроз на во ђе ње са чу ва них пи са них све до чан ста ва, по себ но по да та ка из мана-
сти р ског по ме ни ка уни ште ног 1941. У пр вим де це ни ја ма 18. ве ка у ма на сти ру је 
по сто ја ла не ка вр ста шко ле у ко јој су се обра зо ва ли бу ду ћи све ште ни ци. Шу ди ко ву 
су Тур ци спа ли ли 1738. го ди не.

Сле де ћа че ти ри по гла вља књи ге по све ће на су раз ма тра њу по је ди них де ло ва 
шу ди ков ског све ти ли шта у ши рем сми слу. У пр вом (Ма на стир Ва ве де ња Бо го ро
ди це) рас пра вља се пре вас ход но о глав ном ма на стир ском зда њу, цр кви Бо го ро ди-
чи ног ва ве де ња, као и о још две ма гра ђе ви на ма (се вер ној и ју жној) ко је су ар хе о-
ло шки ис тра же не. Ре зул та ти ис ко па ва ња омо гу ћи ли су ау то ри ма да до пу не ина че 
оскуд не пи са не из во ре и из ве ду по у зда не за кључ ке о вре ме ну на стан ка пр во бит ног 
хра ма, те о ка сни јим тран сфор ма ци ја ма ко је осве тља ва ју исто ри ју ма на сти ра то ком 
це лог ње го вог по сто ја ња: пр во бит на је цр ква на ста ла као скром на вла сте о ска за ду-
жби на и гроб ни храм кти то ра ве ро ват но у по след њим де це ни ја ма 14. ве ка, а ко ју 
де це ни ју доц ни је до зи да на је и про стра на при пра та, мо жда де ло дру гог кти то ра. 
У вре ме пред тур ско осва ја ње на стао је ма на стир, ка да је, ка ко ау то ри прет по ста-
вља ју, уз цр кву са при пра том при сло њен но ви трем са зи да ним клу па ма и ка да су 
ве ро ват но са гра ђе ни пр во бит ни ко на ци ко ји ни су са чу ва ни. Сле де ћа фа за би се 
мо гла сме сти ти у до ба по сле об но ве Пећ ке па три јар ши је – та да су уз цр кву по диг-
ну те но ве гра ђе ви не са се вер не и за пад не стра не. По твр ду за ин тен зи ван жи вот 
ма на сти ра у дру гој по ло ви ни 16. и у 17. ве ку ау то ри су, по ред ар хе о ло шких на ла за, 
на шли и у пи са ним све до чан стви ма. Ко нач но уни ште ње Шу ди ко ве (1738) до ку мен-
то ва но је та ко и ар хе о ло шким фак ти ма (ја ки слој па ље ви не) и пи са ним из во ри ма.

По себ на по гла вља по све ће на су оста лим зна чај ним ме сти ма у окви ру све ти-
ли шта: Скит у Уро ше ви ци ба ви се оста ци ма ма њег са крал ног ком плек са, при сло-
ње ног уз вер ти кал ну ли ти цу сте не, ко ји се де ли мич но ка скад но спу штао низ стрму 
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па ди ну. Цр ква је у уну тра шњо сти би ла осли ка на фре ска ма знат не умет нич ке вред-
но сти али су на за те че ним зи до ви ма пре о ста ле са мо ма ње по вр ши не сли ка ног 
со кла, а ме ђу рет ким фраг мен ти ма са оста ци ма ин кар на та от кри ве на су и два 
улом ка са де лом кр ста стог ним ба и гла ве Хри ста Ема ну и ла, ко ја би се мо гла дати-
ра ти у крај 15. или пр ву по ло ви ну 16. ве ка. Ау то ри су за кљу чи ли да је овај ма на-
сти рић, ко ји је де ло вао као скит обли жње шу ди ков ске ки но ви је, по диг нут пре 
сре ди не 15. сто ле ћа (на ме сту ста ри јег пе ћин ског све ти ли шта по све ће ног ар хан-
ђе лу Ми ха и лу) и да је за пу стео сре ди ном 16. ве ка. Спој те о риј ског зна ња, ве ли ког 
ис ку ства и кон крет них на ла за на те ре ну омо гу ћио је ау то ри ма да до не су вр ло 
зна чај не и, ре кло би се, да ле ко се жне за кључ ке: нај пре, да је у Уро ше ви ци успе шно 
спро ве де но ва жно на че ло пе штер ног гра ди тељ ства ви зан тиј ског све та ‒ ускла ђи-
ва ње од но са из ме ђу при род них („бо жан ских“, „не ру ко тво ре них“) тво ре ви на и 
ар хи тек ту ре као људ ске де лат но сти; по том, да се у шу ди ков ском ски ту на ла зе 
из у зет на, па и је дин стве на гра ђе вин ска ре ше ња, као што је цр ква у ко јој је ол тар-
ски про стор, по ви си ни и ду би ни, де фи ни сан по сред ством сте не и пе ште ре, чи ме 
се сна жно на гла ша ва сим бо ли ка Ви тле јем ске пе ћи не, те да је у Уро ше ви ци оства-
ре на за ми сао гра ди тељ ског об је ди ња ва ња и по ве зи ва ња у јед ну це ли ну два функ-
ци о нал но раз ли чи та и фи зич ки одво је на про сто ра ‒ са крал ног и стам бе ног. Ти ме 
је, ка ко сма тра ју ау то ри књи ге, до след но из ве ден про грам ка рак те ри сти чан за 
пе штер но мо на штво пра во слав ног Ис то ка, а осми шљен од стра не обра зо ва них 
ду хов ни ка ко ји су и на ста њи ва ли шу ди ков ско све ти ли ште.

По гла вље Пе ћи неис по сни це ба ви се спе ци фич ним об ли ци ма ре ље фа у Ти-
вран ској кли су ри и њи хо вом функ ци јом у кон тек сту све ти ли шта. По себ на па жња 
је по све ће на ло ка ли те ту Зи да ни ца (15. или 16. век), на ком се на ла зе пе ћи не и ока-
пи не ме ђу соб но по ве за не пе ћин ским ка на ли ма, ко је су ве ко ви ма ко ри шће не на 
раз ли чи те на чи не. Ма ња пот ка пи на, чи ја је уну тра шњост у це ли ни омал те ри са на 
ру жи ча стим мал те ром, ко ри шће на је (као про сто ри ја за шти ће на од вла ге и за хва-
љу ју ћи свом скри ве ном и те шко при сту пач ном ме сту), пре ма прет по став ци ау то-
ра, за скла ди ште ње жи та и скро ви ште за чу ва ње за ли ха хра не а и као скрив ни ца 
за књи ге и дру ге ма на стир ске дра го це но сти. Она, по њи хо вом ми шље њу, пред ста-
вља је дин стве ну по ја ву не са мо на под руч ју сред њо ве ков них срп ских зе ма ља. 
Ау то ри је ди ну ана ло ги ју, ма да у мно гим аспек ти ма раз ли чи ту, на ла зе у ма лом 
над зем ном зда њу у пе ћин ском ма на сти ру Ар хан ге ла Ми ха и ла у сте ни ис под твр-
ђа ве Рас. Зи да ни ца је као и Уро ше ви ца, при па да ла шу ди ков ском све тил шту удаље-
ном од њих ма ње од са та хо да.

По гла вље Све то вре ло по све ће но је из во ру ко ји при па да ти пу по тај ни ца ‒ 
рет ких „рит мич ких си фон ских вре ла“ ко ја у пра вил ним раз ма ци ма из ви ру и пре-
су шу ју и на ла зи се на по ла пу та из ме ђу са мог ма на сти ра и Зи да ни це. Ње го ва 
основ на функ ци ја би ла је ле че ње умо бол них, че му је био по све ћен део мо на шког 
брат ства. Не ка ма на стир ска зда ња би ла су при хва ти ли шта, а у јед ној од те шко 
при сту пач них окол них пе ћи на био је сме штен и ле про зо ри јум. 

Нај о бим ни ја це ли на у књи зи (Ма на стир Шу ди ко ва и ке ли от ско пе штер но 
мо на штво По ли мља) пред ста вља до сад нај о бу хват ни је и нај те мељ ни је раз ма тра-
ње јед ног ду хов ног фе но ме на та кве вр сте на на шим про сто ри ма. Њи ме је об у хва-
ћен цео про стор то ка Ли ма, а гра ђа и за кључ ци ко ји се до но се у тек сту за сно ва ни 
су на кон крет ним лич ним ис тра жи ва њи ма ау торā, ко ја су тра ја ла це лу јед ну деце-
ни ју (2000‒2010) и у ко ја су би ли укљу че ни и струч ња ци ра зних про фи ла (ар хе о-
ло зи, ал пи ни сти, исто ри ча ри умет но сти). Сва ком спо ме ни ку и сва ком ло ка ли те ту 
по све ће на је по себ на гла ва, а гла ве су раз вр ста не у три ве ће це ли не: Гор ње По ли мље 
(Ма на стир Бре зо јев ца код Пла ва, Ма на стир ски ком плекс у Ка лу дри, Ис по сни це 
ма на сти ра Ђур ђе ви сту по ви, Ма на стир Со ко лац, Кр ши све тог Са ве на Бје ла си ци); 
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Сред ње По ли мље (Ма на стир Ку ма ни ца, Ис по сни ца ма на сти ра За ступ, Ис по сни ца 
ма на сти ра Жи тин, Ис по сни це ма на сти ра Ми ле ше ве); До ње По ли мље (Ис по сни це 
ма на сти ра Све тог Ни ко ле у Да бру, Ис по сни це ма на сти ра До брун). Де таљ но опи-
са ни спо ме ни ци, са из но ше њем њи хо ве по ве сти, умет нич ких од ли ка и ана ли зом 
са чу ва ног ли ков ног на сле ђа, као и пи са них све до чан ста ва ве за них за њих, чи не 
ово по гла вље пра вом ри зни цом зна ња о лим ској до ли ни, без чи јег узи ма ња у об зир 
не ће би ти ва лид на ни јед на по то ња сту ди ја овог под руч ја.

Глав ни део књи ге за вр ша ва се сво је вр сним „про до ром у са да шњост“ ‒ по гла-
вље Но ви жи вот шу ди ков ских све ти ња упо зна је нас са об но вом ра да Бу ди мљан ске 
епар хи је, са ко јом је и у Шу ди ко ви, по сле не ко ли ка ве ка, не са мо ар хи тек тон ски 
об но вљен ма на стир ски ком плекс не го и мо на шки жи вот. Ау то ри да ју и хро но ло гију 
тих до га ђа ја: 2003/2004. при сту пи ло се по ди за њу ко на ка, а у ју лу 2005. за по че ти 
су ра до ви на об но ви, за пра во из град њи ма на стир ског хра ма. Осве ће ње об но вље не 
све ти ње оба вио је 24. ок то бра 2009. епи скоп Јо а ни ки је и да нас је Шу ди ко ва ак ти-
ван жен ски ма на стир. Об но вље на је, та ко ђе, и Уро ше ви ца (2008) и осве ће на 14. 
ма ја 2011.

По себ ној вред но сти ове књи ге до при но си и зна ча јан до да так ко ји пот пи су је 
Ми ле на Да ви до вић, а ко ји је по де љен на три ва жна при ло га. У пр вом (Књи жни ца 
ма на сти ра Шу ди ко ве) Ми ле на Да ви до вић се по ста ра ла да ис тра жи и јав но сти пре-
зен ту је књи жни жи вот ма на сти ра то ком ње го вог по сто ја ња. Био је то те жак пр о цес 
ре кон струк ци је јед не зби р ке и јед не пи сар ске ра ди о ни це ко ја је дав но не ста ла, а 
чи је је ма ло број не остат ке тре ба ло про на ћи, иден ти фи ко ва ти и сме сти ти у кон-
текст за да тих ис тра жи ва ња. Ау тор ка је у том пи о нир ском по ду хва ту у пот пу но сти 
ус пе ла. Та ко је на ста ла сту ди ја о пи са ном на сле ђу ‒ са чу ва ним при мер ци ма ру ко-
пи сних и штам па них књи га, про на ђе них у ра зним би бли о те ка ма и ко лек ци ја ма, 
а ве за ним за ма на стир Шу ди ко ву. Ре зул та ти ис тра жи ва ња су по ка за ли да је књи-
жни фонд ма на сти ра то ком два сто ле ћа рас по ла гао знат ним бро јем ко дек са и да је 
он об ли ко ван књи га ма ко је су не по сред но ис пи си ва не у ма на стир ском скрип то-
ри ју му али и да ро ви ма при ло жни ка. На ро чит до при нос шу ди ков ској књи жни ци 
дао је пи сар је ро мо нах Да нил, чи јих се дам ру ко пи са из по след ње че твр ти не 16. 
ве ка, по ми шље њу М. Да ви до вић, „илу стру ју ево лу тив ну ли ни ју не са мо овог шу-
ди ков ског пи са ра већ и шу ди ков ског скрип то ри ју ма, па и би бли о те ке.“ У дру гом 
при ло гу (За пи си) до не ти су сви за пи си на свим књи га ма шу ди ков ске про ве ни јен-
ци је, нај пре из да ти у ори ги на лу, а по том пре ве де ни на са вре ме ни срп ски је зик. 
Тре ћи при лог (Ка та лог ру ко пи сних и штам па них књи га ма на сти ра Шу ди ко ве) 
до но си ка та ло шки опис свих по зна тих (про на ђе них и иден ти фи ко ва них) шу ди-
ков ских књи га. Реч је о се дам на ест ру ко пи са од 14. до 17. ве ка. Два од њих при па-
да ла су зби р ци бе о град ске На род не би бли о те ке и из го ре ла су 1941, два су по зна та 
са мо пре ма за пи си ма, а оста ли се на ла зе у ра зним ма на стир ским збир ка ма, бе о-
град ским и европ ским би бли о те ка ма – у Ма ђар ској, Не мач кој, Ру си ји, Бу гар ској. 
Ту су, нај зад, и три ста ре штам па не књи ге из 16. ве ка, од ко јих су две по зна те са мо 
пре ма за пи си ма, а јед на (Слу жаб ник Бо жи да ра Ву ко ви ћа из 1519) про на ђе на не-
по сред но пред за вр ше так ра да на овој књи зи, што, по ре чи ма М. Да ви до вић, упу-
ћу је на то да се овај „при лог ре кон струк ци ји шу ди ков ске зби р ке не мо же сма тра-
ти по след њом реч ју о књи жни ци Ва ве де ња Бо го ро ди це на Ли му, али мо же би ти 
по ла зи ште у от кри ва њу оста лих шу ди ков ских књи га ко јих је, не сум њи во, би ло 
знат но ви ше.“

Ова ко кон ци пи ра на мо но гра фи ја у ко јој ни је про у чен са мо ма на стир Шу ди-
ко ва не го и сви еле мен ти ње го ве ши ре це ли не ‒ од не по сред не око ли не ко ја зра чи 
сна жним ду хов ним на бо јем и функ ци о нал ним са др жа ји ма, пре ко це ле лим ске 
до ли не са свим ње ним вер ским сре ди шти ма, па до, што је из у зет но ва жно, књи жног 
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бла га дав но раз ру ше ног кул тур ног сре ди шта ‒ пред ста вља је дин ствен при мер у 
срп ској на у ци. Мо но гра фи ју кра се ква ли тет не илу стра ци је, ме ђу ко ји ма се, по ред 
сјај них фо то гра фи ја, на ла зе и ар хе о ло шки и ар хи тек тон ски цр те жи и си ту а ци о ни 
пла но ви, као и дра го це ни сним ци ру ко пи сних књи га у ви со кој ре зо лу ци ји. Да ни ца 
и Мар ко По по вић на пи са ли су књи гу ко ја от кри ва за бо ра вље ни део на шег кул тур ног 
на сле ђа у свим ње го вим сег мен ти ма и зна че њи ма. Учи ни ли су то од лич но ком по-
но ва ном струк ту ром, ар гу мен ти ма и оп сер ва ци ја ма ис ка за ним пит ким је зи ком и 
од не го ва ним сти лом. Ис при ча ли су по вест под јед на ко за ни мљи ву и струч ној јав-
но сти и ши рем кру гу за ин те ре со ва них чи та ла ца ко ји ма ће ова мо но гра фи ја омо-
гу ћи ти уз бу дљи во пу то ва ње у не по зна ту про шлост. По себ ну драж том пу то ва њу 
да ју при ло зи Ми ле не Да ви до вић јер са чу ва ни ма на стир ски ко дек си сво јим по сто-
ја њем омо гу ћа ва ју да та ве за са „из гу бље ним вре ме ни ма“ бу де ствар на и опи пљи-
ва. У мо но граф ском об ра ђи ва њу спо ме ни ка кул ту ре ова књи га по ста вља ви со ке 
стан дар де ко је би бу ду ћи ис тра жи ва чи ста ри на мо ра ли има ти на уму. 

Др Ире на Шпа ди јер
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма

i.spa di jer@g mail.com 

UDC 821.163.41-14.09:398(049.32)

РАС КОШ ФОЛ КЛОР НЕ ЕРО ТИ КЕ

(Је лен ка Пан ду ре вић. Фол клор ни еро ти кон. Еро ти ка и по е ти ка  
срп ских на род них пје са ма. Ви ше град: Ан дри ћев ин сти тут, 2020, 163 стр.)

Књи га Је лен ке Пан ду ре вић Фол клор ни еро ти кон. Еро ти ка и по е ти ка срп ских 
на род них пје са ма про у ча ва на род ну по е зи ју (еп ске и лир ске на род не пе сме, као и 
жи ву, по зна ту и ма ње по зна ту „пост фол клор ну гра ђу“, укљу чу ју ћи у оп сег ис тра-
жи ва ња и об ред не тек сто ве) са аспек та еро то ло ги је, уз циљ да се раз ви је што пот-
пу ни ја сли ка о по е ти ци и ре то ри ци еро са срп ских на род них пе са ма. У скла ду са 
те ма ти ком, ау тор ка се по ред књи жев но-на уч ног при сту па по зи ва и на ре ле вант на 
(до ма ћа и свет ска) еро то ло шка, фол клор на, лин гви стич ка, ет но ло шка и кул ту ро-
ло шка про у ча ва ња. Пи шу ћи о по е ти ци ерот ског, Је лен ка Пан ду ре вић из два ја и 
па жљи во ана ли зи ра ка рак те ри стич не мо де ле пред ста вља ња ерот ског у усме ној 
књи жев но сти, уз јед на ко ва жно пра ће ње ге не зе пе снич ких сли ка са ерот ским по-
тен ци ја лом. Об је ди њу ју ћи на јед ном ме сту по ред ка нон ских пе са ма срп ске на род не 
по е зи је и не до вољ но ис тра же ну фол клор ну те рен ску и ар хив ску гра ђу, до из ра жа-
ја до ла зи рас кош, ви тал ност и ис трај ност фол клор не еро ти ке ко ја „се сна жни је и 
кре а тив ни је од мно гих дру гих жа нр о ва кла сич ног фол кло ра пре ли ла и ис тра ја ла 
у мно го број ним ру кав ци ма пост фол клор не ма три це“ (ПандуРевић 2020: 8). 

Ис тра жи ва ње о раз ли чи тим аспек ти ма еро са у срп ским на род ним пе сма ма, 
Је лен ка Пан ду ре вић струк ту ри ше у де сет по гла вља ко ја се ме ђу соб но на до ве зу ју 
и за о кру жу ју у ми са о ну це ли ну о при ро ди еро са у фол кло ру. Гра ђу књи ге чи не 
до пу ње ни и пре ра ђе ни пред го во ри, ко мен та ри, сту ди је и члан ци прет ход но об ја-
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вље ни у раз ли чи тим књи жев ним збор ни ци ма и ча со пи си ма, те сам Фол клор ни 
еро ти кон пред ста вља ре зул тат ау тор ки ног ду го го ди шњег про ми шља ња и ба вље-
ња фол клор ном еро то ло ги јом. Сту ди ја по чи ње увод ним по гла вљем За по чет ни ке: 
не ко ли ко основ них на по ме на о фол клор ној еро ти ци, ко јим се пру жа увид у до са-
да шње на уч не до при но се из у ча ва њу фол клор не еро то ло ги је, и ко јим се ус по ста вља 
ме то до ло шки оквир на зна чен већ у на сло ву сту ди је – еро ти ка и по е ти ка тј. књи-
жев но-еро то ло шка и по е то ло шка ме то да. Сле де ће по гла вље Из ме ђу за ми шље ног 
и оства ре ног ис ку ства: ет но ло шки па бир ци са др жи зна ча јан пре глед раз ли чи тих 
при сту па фол клор ној еро ти ци, уз ве што по ве зи ва ње ет но ло шких и књи жев но-на-
уч них ис тра жи ва ња. Ау тор ка ука зу је на нај ва жни је ра до ве фол кло ри сти ке, уз 
упу ћи ва ње на кри тич ке пост мо дер не при сту пе у про у ча ва њу фол клор не еро ти ке, 
ко ји су за сно ва ни на са ку пље ној гра ђи о оп сце ним об ре ди ма и оби ча ји ма (у ра до-
ви ма Рад ми ле Кај ма ко вић, Зо ри це Ди вац, или о оби ча ју ре ве не у ра до ви ма Ми ле 
Бо сић, Ве сне Мар ја но вић). Ова ет но ло шка ис тра жи ва ња ау тор ка по том по ве зу је са 
на род ним пе сма ма, по зи ва ју ћи се на нај зна чај ни ја про у ча ва ња из обла сти на род не 
књи жев но сти (ра до ви Б. Су вај џи ћа, С. Са мар џи је, З. Ка ра но вић, Х. Кр ње вић). Ту-
ма че ћи на род не пе сме ко је те ма ти зу ју оп кла ду из ме ђу мла ди ћа и де вој ке, ау тор ка 
ис ти че да се и у ка но ни зо ва ним лир ским пе сма ма овог ти па ру ши јед на од ве ли ких 
за блу да – она о му шкој ак тив но сти и жен ској па сив но сти, те да су у овим пе сма ма 
упра во же не нај че шћи ини ци ја то ри сек су ал них од но са. Ин вер зи ја сте ре о тип них 
уло га по ве зу је се са кар не ва ли за ци јом и кар не вал ском ат мос фе ром, ко јом ће се 
ау тор ка де таљ ни је ба ви ти у на ред ним по гла вљи ма, по зи ва ју ћи се на Бах ти на и 
Ра блеа и ука зу ју ћи на не у ни штив кар не вал ски по тен ци јал еро са. 

На ред но по гла вље, Те за у ру си фол клор не еро ти ке, осве тља ва и ту ма чи ме ха-
ни зме оп стан ка и функ ци о ни са ња ерот ског у фол кло ру кр оз ус по ста вље не ко до ве 
и ме та фо ри за ци је при ла го ђе не спе ци фич ним по е тич ким зах те ви ма. У из ве сном 
сми слу ово по гла вље пред ста вља увод у сре ди шњи део књи ге Фол клор ни еро ти
кон из ме ђу об ред не и по ет ске ме та фо ре, ко ји је од ве ли ког зна ча ја за ма пи ра ње 
ре то ри ке ерот ског. Пра те ћи ти по ве об ред не и по ет ске ме та фо ри за ци је, ау тор ка 
са ку пља и ту ма чи ка та лог ерот ских ме та фо ра из раз ли чи тих сфе ра на род не кул-
ту ре, ко је се ме ђу соб но по ве зу ју, до пу њу ју и да ље ге не ри шу но ве сли ке. По чи ње 
се од ана ли зе вуч јих ме та фо ра (сим бо лич ка уло га ву ка као за штит ни ка но во ро-
ђен ча ди или при ли ком об ре да ини ци ја ци је, ко и тус као вуч ји угриз, мла да – ов ца, 
мла до же ња – вук и сл. об је ди ње них под на сло вом Вук на ов цу сво је пра во има), 
за тим се пра ти и про у ча ва то по гра фи ја ерот ских су сре та (За го ри цом во ди ца, на 
во ди ци цу ри ца), као и ви до ви ис по ља ва ња жен ског и му шког прин ци па (жен ско: 
во да, из вор; му шко: жи во ти ња – је лен, коњ, змај) уз ту ма че ње пре по зна тљи вих 
ме та фо ра по ко ше не ли ва де, за му ће не во де, убра них ру жа, по га же не ба ште итд. 

Зна чај овог по гла вља огле да се и у то ме што ау тор ка де таљ ни је про у ча ва 
ар хе тип жен ске сек су ал но сти, ис ти чу ћи чи ње ни цу да је жен ска сек су ал ност уско 
ве за на за мо тив пре де ња/ тка ња (Сви лен ко нац), уз освр та ње на овај мо тив у ан тич-
кој књи жев но сти (Пе не ло па и Арах на), као и на по ја ву арах но ло ги је у са вре ме ним 
књи жев ним те о ри ја ма, ко ја се по ве зу је са жен ским пи смом. Уз от клон од про бле-
ма тич ног де фи ни са ња жен ског пи сма усме не по е зи је, ау тор ка ипак ис ти че да се у 
пе сма ма на ме ђи кри је кључ за бо ље раз у ме ва ње и де фи ни са ње род них уло га, те 
да се ту отва ра про стор за бу ду ћа ин спи ра тив на ис тра жи ва ња. 

Пред мет ау тор ки ног про у ча ва ња об у хва та и мо тив жр тво ва ња де вој ке ра ди 
град ње, али и мо тив про стор не изо ла ци је де во ја ка пред свад бе ну ини ци ја ци ју, 
са ку пље них у ме та фо ра ма и фор му ла ма из на род них пе са ма по пут „ку лу гра ди“ 
и „ба шту са ди“ (Мла да је у гра ду), уз осла ња ње на ин тер ди сци пли нар на про у ча ва ња 
Р. По лић, М. Еп штеј на, Ж. Ба та ја, М. Чо ло ви ћа, М. Ло ме и др. 
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Не за о би ла зан део фол клор ног еро ти ко на чи не и ерот ски хро но то пи (У ђул 
ба шчи крај шим ши ра), при че му се ау тор ка по зи ва на ре ле вант на кул ту ро ло шка, 
ан тро по ло шка и фол клор на ис тра жи ва ња (Тол стој, Ај да чић, Ка ра но вић, Јо кић). 
Тра га ју ћи за ре то ри ком и по е ти ком еро са у срп ским на род ним пе сма ма, Је лен ка 
Пан ду ре вић ука зу је и на про жи ма ње ло вач ког и ерот ског дис кур са по ана ло ги ја-
ма ло вац: ко шу та; со ко: утва/ пре пе ли ца/ го лу би ца (Лов ло ви ли). Ме та фо ра лов ца 
и ло ви не ко ја у јед ним пе сма ма има чи сте ерот ске ко но та ци је, у дру ги ма, у за ви-
сно сти од жан ра (бе ћа рац, ој ка ча, ган га) до би ја ко мич не, па ро диј ске еле мен те, 
за кљу чу је Је лен ка Пан ду ре вић. 

По гла вље У ти је сном со ка ку. Хро но то пи че жње и ур ба ног про сто ра са гле-
да ва од ли ке еро са и ерот ског из ра за ис ка за ног у сев да лин ка ма, ко ји се нај че шће 
ма ни фе сту је у тер ми ни ма љу бав не че жње и бо ли (ка ра сев дах и дерт). Ту ма чи се 
и мо тив бо ле сти од љу ба ви као ти пи чан мо тив ро ман си, а ау тор ка се освр ће и на 
мо тив ха ма ма, те ерот ски по тен ци јал ко ји он но си и ко ји се из усме не књи жев но-
сти пре ли ва у пи са ну. 

На ред но по гла вље Ше та ла се Је ри на го спо ја са гле да ва ди на мич ки мо тив 
шет ње/ из ла ска из ван окви ра до ма/зи ди на, ко ји са др жи не га тив не ко но та ци је у 
кул тур ном ко ду па три јар хал не за јед ни це, што Је лен ка Пан ду ре вић по ве зу је са 
не по жељ ним ис ти ца њем жен ске сек су ал но сти. Ове за кључ ке ау тор ка до во ди у 
ве зу са мо ти вом не вер не же не, при сут ним у окви ру еп ске би о гра фи је Је ри не Бран-
ко вић, осла ња ју ћи се на зна чај не ра до ве о Је ри ни и ви лин ској при ро ди ње ног ли ка 
(Са мар џи ја, Пе ши кан Љу шта но вић, Пан ду ре вић). По гла вље са др жи и ка та лог ле-
ген ди ко је Је ри ну пред ста вља ју као де мон ску љу бав ни цу, те ау тор ка за кљу чу је да 
раз ло зи де мо ни за ци је Је ри ни ног ли ка мо гу ле жа ти упра во у то ме што јед на же на, 
су прот но свим по е тич ким и па три јар хал ним на че ли ма, пре у зи ма ак тив ну уло гу 
и у дру штве но-по ли тич ком жи во ту и у си же и ма ју нач ких пе са ма. На на ве де ним 
при ме ри ма са гле да ва се од нос из ме ђу сек су ал но сти, еро са и вла сти, као и од нос 
из ме ђу јав ног и при ват ног. За па жа ња и за кључ ке ау тор ка па жљи во из во ди и ар гу-
мен ту је по зи ва ју ћи се из но ва на сам књи жев ни текст, те не па да у зам ку нео прав-
да ног учи та ва ња са вре ме них те о ри ја. 

Сту ди ја на сто ји да са гле да ерос у на род ним пе сма ма са раз ли чи тих аспе ка та, 
те је чи та во јед но по гла вље по све ће но од су ству ерот ских те ма у ју нач ким пе сма-
ма (Ју нак или љу бав ник? Па ра докс за ми шље них свје то ва). По ред то га, ау тор ка се 
ба ви и бри жљи вим ком па ра тив ним про у ча ва њем по је ди нач них ва ри ја на та пе са ма 
(Би сер ни же Би сербе го ви ца, Би сербе го ви ца, Би сер ни же Јо ван бе го ви ца) по ве за-
них на те мат ско-мо тив ском пла ну: не вер на же на и не при стој на по ну да, ко је по чи-
ва ју на ис тој увод ној ме та фо ри ни за ња би се ра са ја сним ерот ским озна ка ма („Пје вач 
при ча“ о ис ку ству ерот ског: по е ти ка и на ра во у че ни је при по вјед них пје са ма). 

По себ но зна ча јан део књи ге чи ни по гла вље по све ће но га ра ма, по пу лар ним 
де се те рач ким дис ти си ма, пре ко ко јих се пра те ерот ске ме та фо ре одр жа не у жи вом, 
пост фол клор ном из ра зу – „Га ра ужи во“ као фол клор ни текст у кон тек сту. По-
гла вље је за сно ва но на те рен ској гра ђи, ко ја је са ку пље на у Ре пу бли ци Срп ској 
ме то да ма ау дио-за пи си ва ња и по сма тра ња, те пред ста вља ре зул тат ду го го ди шњег 
на уч но-те рен ског ис тра жи ва ња. Тек сто ви су са ку пље ни у кон тек сту свад бе них 
или дру гих на род них ве се ља, ко ји по ред фол клор них, до но се и зна чај на сти ли-
стич ка, лин гви стич ка за па жа ња и кроз ау тен тич не кон тек сту а ли зо ва не при ме ре 
раз от кри ва ју кар не вал ску, осло ба ђа ју ћу, стра ну еро са: 

„Увид у кон текст из во ђе ња ре ла ти ви зу је, да кле, ону основ ну де фи ни ци ју 
кар не ва ла (та бу сва ко дне ви це по ста је до ми нан тан дис курс пра знич ног вре ме на), 
бу ду ћи да сва ки чин из во ђе ња (у ко ме се пје сма из но ва ства ра), и ми мо ло ги ке 
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ка лен да ра и пра зни ка, по ста је оно по вла ште но ври је ме и мје сто за ис по ља ва ње 
сло бо де, не спу та но сти и јед на ко сти, ка да се с ла ко ћом от пје ва све што је би ло 
не за ми сли во да се из го во ри“ (Исто: 123–124).

На до ве зу ју ћи се на ово, на ред но по гла вље Оне о би ча ва ње и из не вје ре но ерот
ско иш че ки ва ње те ма ти зу је раз ли чи те аспек те кар не ва ли за ци је у ве зи са ерот ским 
и оп сце ним, по себ но пра те ћи сти ли за ци ју еро са у тре ну ци ма из не ве ре них оче ки-
ва ња (упо тре ба апрос до ке то на или оне о би ча ва ње по ста вља њем за го нет ке са ја сном 
ерот ском ко но та ци јом). 

Фол клор ни еро ти кон Је лен ке Пан ду ре вић не сум њи во за у зи ма зна чај но ме сто 
у окви ру фол клор них и еро то ло шких про у ча ва ња – ова сту ди ја до но си до при нос 
у из у ча ва њу те рен ске пост фол клор не гра ђе, упот пу њу је ка та лог ре то ри ке еро са у 
фол кло ру, за тим пру жа увид у по сто је ћа ис тра жи ва ња фол клор не еро то ло ги је, уз 
па жљи во и оправ да но упу ћи ва ње на со ци јал не, по ли тич ке и иде о ло шке аспек те 
еро са. Сту ди ја се те ме љи на до бро спро ве де ним на уч ним ис тра жи ва њи ма уз осла-
ња ње на ре ле вант на те о риј ска, књи жев но и сто риј ска, фол кло ри стич ка, еро то ло шка 
и дру га ин тер ди сци пли нар на кул ту ро ло шка про у ча ва ња. По ред то га, ову књи гу 
од ли ку је отво ре ност и не по сред ност из ра за упр кос не рет ким ау то цен зу ра ма у 
ака дем ским кру го ви ма и на те ре ну, ко је се мо гу ја ви ти при ли ком про у ча ва ња 
фол клор не еро ти ке. Не са мо те ма ти ком, већ и сти лом из ла га ња, ра зно вр сним и 
жи во пи сним при ме ри ма, ова сту ди ја се обра ћа и ши рем кру гу чи та ла ца и пру жа 
ве ли ко чи та лач ко ужи ва ње.

Мср Ана Д. Ко зић
Институт за књижевност и уметност у Бе о гра ду
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ТРА ГОМ ВУ КА СТЕ ФА НО ВИ ЋА КА РА ЏИ ЋА

(Ву ко вим тра гом на Ко со ву и Ме то хи ји. Го луб Ја шо вић (ур.).  
Ко сов ска Ми тро ви ца: Фи ло зоф ски фа кул тет Уни вер зи те та у При шти ни –  

Град ска би бли о те ка „Вук Ка ра џић“, 2019, 204 стр.)

Збо р ник ра до ва Ву ко вим тра гом на Ко со ву и Ме то хи ји об ја вљен је 2019. го-
ди не у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни са при вре ме ним 
се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци и Град ске би бли о те ке „Вук Ка ра џић“ у Ко сов-
ској Ми тро ви ци. У ње му је са бра но 16 ра до ва ау то ра са: Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Ни шу, Фи ло зоф ског фа кул те та у Ко сов ској Ми тро ви ци, Фи ло ло шког фа кул те та 
у Бе о гра ду, за тим из Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, На род не би бли о те ке у Кру-
шев цу и Основ не шко ле „Ја стре бач ки пар ти за ни“ у Ме ро ши ни.

Увод ни рад Ре чо ва ња о Рјеч ни ку (1–4. стр.) при ре дио је Не дељ ко Бог да но вић 
(Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш). У ње му је са бра но пет за ни мљи вих оце на Ву ко вог 
Рјеч ни ка сле де ћих ау то ра – М. По по ви ћа (из Пам ти ве ка, Бе о град, 1983), за тим П. 
Иви ћа (из при ло га О Ву ко вом Срп ском рјеч ни ку из 1818. го ди не, у: Срп ски на род и 
ње гов је зик, Бе о град, 1986), Ј. Ка ши ћа (из при ло га О Срп ском рјеч ни ку из 1852. 
го ди не, у: Са бра на де ла Ву ка Ка ра џи ћа, књ. 11, Бе о град, 1986) и Љ. Сто ја но ви ћа 
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(два од лом ка из мо но гра фи је Жи вот и рад Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа, Бе о град, 
1987). Сле де ћи рад од истог ау то ра но си на слов Срп ска ди ја ле кат ска лек си ко гра
фи ја (5–16). Н. Бог да но вић на во ди да је овај при лог „увод ни текст књи ге Ди ја ле
кат ска лек си ко гра фи ја, ко ји се на ла зи у по тра зи за из да ва чем“ (5). Ау тор се ба ви 
пи та њем да ли лек си ко гра фи ју тре ба по сма тра ти из два угла и по де ли ти је на те-
о риј ску „(са уоп шта ва њем основ них по став ки при ку пља ња и об ра де ди ја ле кат ске 
лек си ке)“ и прак тич ну „(са из ра дом реч ни ка као ре зул та том)“ (5). Јед но ис ку ство 
ди ја ле кат ског лек си ко гра фа (17–25) на слов је ра да Јо ва не Бо јо вић (Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ, Бе о град). Ау тор ка, на осно ву ода бра не гра ђе (са мо ре чи из 
сек ци је га Реч ни ка Цр но трав ске Кал не), ука зу је на лек сич ко бо гат ство срп ских 
го во ра у ис точ ној Ср би ји. Се ло Кал на на ла зи се ис точ но од Цр не Тра ве, на гра ни ци 
са бу гар ским го вор ним под руч јем. Гра ђу је при ку пио по кој ни Сто јан Гли го ри је вић 
(ро дом из Кал не), а за ње го вог жи во та от ку пио ју је Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 
у на ме ри да се она об ра ди по прин ци пи ма ди ја ле кат ске лек си ко гра фи је, у ви ду лек-
сич ке зби р ке. Из дво је ну гра ђу Ј. Бо јо вић је кла си фи ко ва ла у се дам лек сич ко-се-
ман тич ких гру па. На кра ју ра да дат је и ре ги стар јед ног бро ја из дво је них лек сич-
ких је ди ни ца. Рај на Дра ги ће вић (Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град) у ра ду О чо ве ку 
у Ву ко вом Рјеч ни ку (27–36) ба ви се ана ли зом „нај фре квент ни је лек си ке“ у Ву ко вом 
Рјеч ни ку. Па жњу је усме ри ла на име ни цу чо вјек, као нај фре квент ни ју име ни цу у 
овом реч ни ку. Ана ли зом сле де ћих кон струк ци ја из Рјеч ни ка – при дев + им. чо вјек; 
им. чо вјек + при дев; чо вјек из...; им. чо вјек + им. у ге ни ти ву; чо вјек ко ји..., ау тор ка 
на сто ји да ука же на то ка ко се Вук од но си пре ма чо ве ку, шта за па жа на ње му и у 
ње му и за кљу чу је да већ са мим „из бо ром ква ли фи ка то ра уз име ни цу чо вјек, Вук 
от кри ва по глед на чо ве ка, а за тим и на ши ри кон текст чо ве ко вог жи вље ња“ (27). 
Рад Мир ја не Илић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ниш) но си на слов Па стир ска лек си ка 
Ста ре пла ни не и Пећ ког Под го ра (37–45). Ау тор ка да је упо ред ни пре глед два фон-
да сто чар ске лек си ке – Ста ре пла ни не (у ис точнј Ср би ји) и Пећ ког Под го ра (на 
Ко со ву и Ме то хи ји). За ову упо ред ну ана ли зу М. Илић је ко ри сти ла ода бра ни 
кор пус – лек си ку из сек ци је ко ја по чи ње сло вом М. Нај пре се освр ну ла на лек си ку 
ко ја је за јед нич ка за оба ис пи ти ва на кра ја, за тим на ону ко ја се ја вља са мо у Пећ ком 
Под го ру и на кра ју на лек си ку ко ја се ја вља са мо у ста ро пла нин ском кра ју. Уо чи ла 
је да се у оба кра ја, по ред до ма ће лек си ке, упо тре бља ва ју и по зајм ље ни це из дру-
гих је зи ка. Нај ви ше има тур ци за ма, а ре ги стро ва ни су и гре ци зми, ро ма ни зми, 
гер ма ни зми и ре чи из бал кан ских ла ти ни те та. У ра ду Име но слов вла сни ка има ња 
у Лат ков цу и Ве ли кој Врб ни ци од 1884. до 1886. го ди не (47–56) Дра га не Иса и ло вић 
(На род на би бли о те ка, Кру ше вац) дат је по пис му шких лич них име на и пре зи ме на 
та да шњих вла сни ка има ња и по се да у се ли ма Лат ко вац и Ве ли ка Врб ни ца. За овај 
рад ко ри шће ни су по да ци из Зе мљи шне књи ге оп шти не лат ко вач ке – Лат ко вац (за 
пе ри од од 1883. до 1941. и од 1909. до 1939. го ди не), ко ја се чу ва у Исто риј ском ар-
хи ву Кру ше вац. Да та је лек сич ко-се ман тич ка ана ли за по пи са них име на, као и увид 
у то ко ли ко је сло вен ских, а ко ли ко не сло вен ских име на, док су пре зи ме на пред ста-
вље на и раз вр ста на пре ма па тро ни миј ским осно ва ма од ко јих су из ве де на. Го луб 
Ја шо вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца) у ра ду Ко ле ба ња и не до у
ми це у де фи ни са њу не ких од ред ни ца у реч ни ку Гли ше Еле зо ви ћа и њи хо во зна че ње 
у да на шњим го во ри ма се вер не Ме то хи је (57–77) да је осврт на од ре ђе не од ред ни це 
у Реч ни ку ко сов скоме то хи ског ди ја лек та Гли го ри ја Гли ше Еле зо ви ћа, код ко јих 
је ау тор имао не ке не до у ми це при ли ком де фи ни са ња и њи хо ве об ра де. Ау тор да је 
„реч ник та квих лек се ма, али и реч ник то по ни ма и ан тро по ни ма чи ја је уби ка ци ја 
Еле зо ви ћу би ла не по зна та или не ја сна“ (58). Зна че ња екс е цр пи ра них при ме ра по-
ре дио је са ста њем, од но сно њи хо вим зна че њем у да на шњим срп ским го во ри ма у 
се вер ној Ме то хи ји и го во ри ма Пе ћи и око ли не. Укуп но је ана ли зи ра но 150 од ред-
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ни ца. За пи си По ме ни ка Хо че (79–97) на слов је ра да Ане Јо ва но вић (ОШ „Ја стре-
бач ки пар ти за ни“, Ме ро ши на). Ау тор ка да је ту ма че ња за пи са са По ме ни ка Хо че, 
спо ме ни ка срп ске цр кве не пи сме но сти из пе ри о да по сле 1596. го ди не. На во ди да 
је овај при лог „део ве ће це ли не по све ће не из у ча ва њу па ле о граф ских осо би на Пив-
ског по ме ни ка и По ме ни ка Хо че, у од но су на па ле о граф ске осо би не Свр љи шких 
од ло ма ка Је ван ђе ља из 1279. го ди не“ (79). Сле де ћи је рад Де фи ни са ње лек се ма 
не лек сич ким сред стви ма у Срп ском рјеч ни ку Ву ка Ка ра џи ћа (99–106) Дра га на 
Ли ли ћа (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца). Ау тор ука зу је на је дан спе-
ци фи чан лек си ко граф ски по сту пак ко ји је Вук при ме нио у Срп ском рјеч ни ку (1818), 
ка да се код мно гих ре чи као об ја шње ње зна че ња не на во де де фи ни ци ја и кон текст, 
већ фра зе ме (по сло ви це и из ре ке; за го нет ке и кле тве; пе сме и де ло ви пе са ма; анег-
до те; кра ћи ис ка зи, за пи си и при год не при чи це; при че и де ло ви при по ве сти; опи-
си оби ча ја; опи си исто риј ских до га ђа ја...). У ра ду „Не да се. Али ће се да ти!“ Ву ков 
Срп ски рјеч ник из 1818. го ди не као из вор пр во га ре да за но ви ју срп ску кул тур ну 
исто ри ју (107–124) Со фи је Ми ло ра до вић (Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о-
град) дат је пре глед на во да о уло зи и зна ча ју Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка из 1818. 
го ди не сле де ћих срп ских лин гви ста, исто ри ча ра и те о ре ти ча ра књи жев но сти, фол-
кло ри ста, ет но ло га и на уч них и кул тур них по сле ни ка: Љу бо ми ра Сто ја но ви ћа, 
Алек сан дра Бе ли ћа, Па вла Иви ћа, Мил ке Ивић, Не дељ ка Бог да но ви ћа, Гор да не 
Јо ва но вић, Јо ва на Ка ши ћа, Ми ло ша Ко ва че ви ћа, Алек сан дра Ло ме, Алек сан дра 
Мла де но ви ћа, Сло бо да на Ре ме ти ћа, Дра га Ћу пи ћа, Дра ги ше Ви то ше ви ћа, Јо ва на 
Де ли ћа, Ду ша на Ива ни ћа, Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа, На де Ми ло ше вић Ђор ђе вић, 
Ми о дра га По по ви ћа, Пе тра Вла хо ви ћа, Ми ља не Ра до ва но вић, Бо ја на Јо ва но ви ћа, 
Зо је Ка ра но вић, Љи ља не Пе ши кан Љу шта но вић и Јо ва на Љу шта но ви ћа, Љу бин ка 
Ра ден ко ви ћа, Ми ре Алеч ко вић, Бог да на Бог да но ви ћа, Ми ли са ва Лу тов ца и Ме ше 
Се ли мо ви ћа. Ми ли ца Ми мо вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца) у 
ра ду Тур ци зми у зби р ци при по ве да ка Мој Ко ла шин Гри го ри ја Бо жо ви ћа (125–132) 
ана ли зи ра тур ци зме за бе ле же не у по ме ну тој зби р ци, и то на осно ву два кри те ри-
ју ма – се ман тич ког и мор фо ло шког. Као узор у овој ана ли зи, ау тор ки је по слу жио 
реч ник Тур ци зми у срп ско хр ват ском је зи ку Аб ду ла ха Шка љи ћа. О ср би стич ким 
ме ђа ма и раз ме ђа ма и на шој са вре ме ној зби љи. Од В. Ка ра џи ћа до А. Бе ли ћа и на зад 
(133–147) на слов је ра да Пр во сла ва Ра ди ћа (Фи ло ло шки фа кул тет, Бе о град). „Рад 
пред ста вља су ма ран осврт на пи та ње ути ца ја дру штве но и сто риј ског и по ли тич ког 
ми љеа на раз вој ср би сти ке“ (133). У ко а у тор ском ра ду Дра га не Ра до ва но вић (Фи-
ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца / Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град) 
и Ми ли це Де ја но вић (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца) Из одев не лек
си ке у Ву ко вом Рјеч ни ку (149–162) у окви ру не ко ли ко те мат ских гру па и њи хо вих 
под гру па пред ста вље не су лек се ме ко ји ма се име ну ју по је ди ни одев ни пред ме ти, 
за бе ле же не у дру гом из да њу Ву ко вог Рјеч ни ка (1852). Об ред на хра на и пи ће ме
шта на Си ри нић ке жу пе (На род ни ка лен дар) (163–176) на слов је ра да Еми ли је Ре џић 
(Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца). Ау тор ка се ба ви об ред ном хра ном 
и пи ћем ста нов ни ка Си ри нић ке жу пе. Пра ти ла је све об ре де жи вот ног ци клу са – ро-
ђе ње, свад бу, смрт, и то кроз хра ну и пи ће ко ји се упо тре бља ва ју у тим об ре ди ма 
у овом кра ју. Ана Са вић-Гру јић (Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град) у ра ду 
При зрен ски го вор – суд би на и на у ка (По во дом сту ди је Та ње Ми ло са вље вић: Лек си
ка срп ског при зрен ског го во ра) (177–188) да је осврт на до са да шња лин гви стич ка 
ис тра жи ва ња срп ског при зрен ског го во ра. У том свом пре гле ду, по себ ну па жњу 
по све ћу је мо но гра фи ји Лек си ка срп ског при зрен ског го во ра Та ње Ми ло са вље вић. 
И на кра ју је рад Ра тар ска лек си ка се ла Тр ња на код Алек син ца (189–204) Ду ша на Сте-
фа но ви ћа (Фи ло зоф ски фа кул тет, Ко сов ска Ми тро ви ца). Ау тор пред ста вља лек-
сич ку гра ђу из до ме на ра тар ства, при ку пље ну у се лу Тр ња ну, на до мак Алек син ца. 
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Да та је лек сич ко-се ман тич ка ана ли за и ма ли реч ник за бе ле же них лек се ма из ове 
обла сти. 

На осно ву све га из ло же ног, мо же се уо чи ти да је не ко ли ко ра до ва по све ће но 
ди рект но Ву ку Ст. Ка ра џи ћу и ње го вом Срп ском рјеч ни ку. Оста ли ра до ви ба ве се 
нај ви ше ди ја ле кат ском лек си ком и оно ма сти ком, ка ко кра је ва на Ко со ву и Ме то-
хи ји та ко и дру гих пре де ла Ср би је. Вук, као наш пр ви лек си ко граф, уте ме љио је 
пу те ве срп ској ди ја ле кат ској лек си ко гра фи ји, ко ји ма да нас на ста вља ју мно ги на учни 
ис тра жи ва чи, тру де ћи се да са чу ва ју од за бо ра ва лек сич ко бла го из свих на ших 
под руч ја. Ау то ри ра до ва у Збор ни ку Ву ко вим тра гом на Ко со ву и Ме то хији на стави-
ли су ње го вим пу тем, дајући свој до при нос у овој вред ној књи зи.

Др Бран ки ца Ђ. Мар ко вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Бе о град
bran ki ca ma@g mail.com

UDC 821.163.41.09 Ćorović S.(082)(049.32)

НО ВО ЧИ ТА ЊЕ КЊИ ЖЕВ НОГ ДЕ ЛА СВЕ ТО ЗА РА ЋО РО ВИ ЋА1 
ПО ВО ДОМ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА СТО ГО ДИ ШЊИ ЦЕ ПИ ШЧЕ ВЕ СМР ТИ

(Све то зар Ћо ро вић. Те мат ски збо р ник. Проф. др Јо ван Де лић (ур.). Ба ња Лу ка: 
Ака де ми ја на у ка и умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске, Од бор за књи жев ност, 2020, 

стр. 164)

Сто го ди шњи ца по во дом смр ти Све то за ра Ћо ро ви ћа (1875–1919) обе ле же на је 
об ја вом те мат ског збор ни ка ра до ва у ње го ву част у уред ни штву пр оф. др Јо ва на 
Де ли ћа. Об ја ву збор ни ка о Ћо ро ви ћу по др жа ла је и омо гу ћи ла Ака де ми ја на у ка и 
умјет но сти Ре пу бли ке Срп ске у Ба њој Лу ци 2020. го ди не. По ме ну ти збо р ник отва-
ра увод но обра ћа ње Ј. Де ли ћа, на кон ког сле ди осам на уч них ра до ва, чи јом је са-
др жи ном дат де та љан увид у ра зно смер не прав це и до ме те књи жев ног ства ра ла штва 
Све то за ра Ћо ро ви ћа. За вр шни цу збор ни ка чи ни у це ли ни по пр ви пут дат не из-
ме ње ни ру ко пис ша љи ве игре Га зда Ја ков уз обра ћа ње Го ра на Мак си мо ви ћа по-
во дом по ре кла по ме ну тог ру ко пи са.

У окви ру ра да Из ме ђу тра ја ња и за бо ра ва, Под се ћа ње на ства ра ла штво 
Све то за ра Ћо ро ви ћа (1875–1919) (9–12), ау тор Јо во Ра дош ука зу је на све при сут ност 
по ме ну тог књи жев ни ка у ду хов ној све сти срп ског на ро да и на кон чи та вог ве ка од 
ње го ве смр ти. Ко ли ко је Ћо ро вић и да ље део кул тур ног и књи жев ног жи во та да на-
шњи це, ја сно је ако при ме ти мо кон ти ну и ра но одр жа ва ње кул тур не ма ни фе ста ци-
је Ћо ро ви ће ви су сре ти про зних пи са ца у Би ле ћи, у окви ру ко је се до де љу је на гра-
да „Све то зар Ћо ро вић“ – на гра да за нај бо љу књи гу про зе на срп ским про сто ри ма. 
Уз по ме ну то, Ра дош ће ис та ћи и дру ге зна чај не сег мен те у чи јим окви ри ма по мен 
С. Ћо ро ви ћа асо ци ра на ње го ву књи жев ну бе смрт ност. По во дом Ћо ро ви ће вог књи-

1 Ис тра жи ва ње спро ве де но у ра ду фи нан си ра ло је Ми ни стар ство про све те, на у ке и 
тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је (Уго вор о ре а ли за ци ји и фи нан си ра њу на уч но и стра-
жи вач ког ра да НИО у 2022. го ди ни број 451-03-68/2022-14/ 200198).
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жев ног опу са и на чи на при по ве да ња, ау тор ће из не ти и су ко би ти кон ста та ци је 
број них ау то ра ко ји су до сад пи са ли о Ћо ро ви ћу, не ми нов но ука зу ју ћи да је Ћо-
ро ви ће ва ли те ра ту ра „не што ау тен тич но и на ше“ (10) и да је, пре све га, су штин ски 
аспект људ ског онај те мељ из ког из ви ре сва Ћо ро ви ће ва вред ност.

По себ на па жња при по вет ка ма и њи хо вој по е ти ци, по све ће на је у на ред ном 
ра ду Јо ва на Де ли ћа Све то зар Ћо ро вић – мај стор при по ви јет ке (13–27). Со ли да-
ри шу ћи се са пре ђа шњим ода би ром Ћо ро ви ће вих при по ве да ка Вла да на Не ди ћа 
по во дом еди ци је Срп ска књи жев ност у сто књи га, Јо ван Де лић ис та ћи ће осам 
при по ве да ка као оно нај бо ље што је Ћо ро вић на пи сао: Бо го ја вљен ска ноћ, При ја
те љи, Под пе ћи на ма, Ибра химбе гов ћо шак, На во ди, Му ја ги но ју на штво, Под ли пом 
и На Вас крс. Мај стор крат ке при по вет ке, ко ју су у Ћо ро ви ће во вре ме зва ли цр ти-
ца (14), по мно гим осо бе но сти ма бли зак је, ка ко Де лић су ге ри ше, сво јим са вре ме-
ни ци ма: Бо ри сла ву Стан ко ви ћу, Иву Ћи пи ку, Пе тру Ко чи ћу, Иви Ан дри ћу. Ау тор 
ће по себ ну па жњу по све ти ти де таљ ној ана ли зи при по вет ке На во ди, „ко ју као да 
[...] је пи сао не ки Фок не ров двој ник, а не при лич но тра ди ци о нал ни Хер це го вац“ 
(14), исто вре ме но ука зу ју ћи на крај ње до ме те ове при по вет ке у мо дер ном схва та-
њу од но са Ерос-Та на тос. Ука зи ва њем на по сто ја ну за јед нич ку нит у књи жев но сти 
– де чи ју пси хо ло шку пер спек ти ву, Де лић ће ана ли зи ра ти и при по вет ке Бо го ја вљен
ска ноћ и На Вас крс. При по вет ку Под пе ћи на ма, ау тор ће раз ма тра ти у кон тек сту 
Стан ко ви ће вих Бож јих љу ди ус по ста вља њем ка рак те ри стич ног ти па ју на ка про-
сја ка уз ука зи ва ње на по сту пак гро те ске (смех, кар не вал ски пре о бра жа ји и обр ти). 
При по вет ке Ибра химбе гов ћо шак, При ја те љи и Под ли пом, ау тор ће раз ма тра ти 
кроз ре а ли стич ко-на ту ра ли стич ку тра ди ци ју. Ана ли зом осме и по след ње при по-
вет ке ода бра ног кор пу са, Му ја ги но ју на штво, и де таљ ним ана ли тич ким при сту пом 
ли ку Му ја ге (од нос ју на штва и стра ха), Де лић при во ди кра ју ис тра жи ва ње о Ћо-
ро ви ће вим нај е ми нент ни јим при по вет ка ма.

На кон при по ве да ка, ин тер пре та ци ја Ћо ро ви ће вих ро ма на, пред мет је на ред-
ног на уч ног ра да Ро ман си јер ски сви јет Све то за ра Ћо ро ви ћа (29–47) ау то ра Ду шка 
Пе ву ље. Осим ро ма на ко ји је ина че и део лек ти ре у основ ној шко ли, Сто ја на Му
ти ка ше, Ћо ро вић је и ау тор ро ма на: Мај чи на сул та ни ја, Ме ђу сво ји ма и У ће ли ја ма. 
Пе ву ља на сто ји да ука же на ра спон Ћо ро ви ће вог умет нич ког да ра, ко ји од при по-
ве дач ких оства ре ња, сво је си гур не до ме те по ка зу је и у ро ма ни ма упр кос то ме што 
су ро ма ни, осим Сто ја на Му ти ка ше, „у срп ској на у ци о књи жев но сти пре ћу та ни 
и пот ци је ње ни, да су оста ли прак тич но не про чи та ни“ (30). На ме ра ау то ра упра во 
се кри је у по ку ша ју ре ви зи је и ре кон тек сту а ли за ци је оста лих Ћо ро ви ће вих ро ма-
на, ко ји су не рет ко би ли, ка ко Пе ву ља сма тра, на уда ру по вр шних ана ли за и не-
пот кре пље них оце на. Иа ко ис ти че да је те шко ус по ста ви ти вред но сни по ре дак 
из ме ђу по ме ну та че ти ри ро ма на, Пе ву ља пра ти за јед нич ке мо ти ве свој стве не и 
при по вет ка ма и ро ма ни ма, те же ћи да ука же на све скри ве но бла го ли ко ва, на ра ви, 
ме ђу соб них од но са, те ма и про бле ма за хва љу ју ћи ко ји ма се и о ро ма ни ма по ред 
Сто ја на Му ти ка ше, мо же го во ри ти по хвал но. Пе ву љин на уч ни рад пру жи ће увид 
у ис црп но ту ма че ње сва ког ро ма на по на о соб, чи ме се на сто ји ука за ти на све до сад 
не про у ча ва не и не при ме ће не, а из у зет но ва жне књи жев не до ме те Ћо ро ви ће вих 
ро ма на ко ји за слу жу ју но ву па жњу уну тар на у ке о књи жев но сти.

Пр ви од три на уч на до при но са овом збор ни ку ау то ра Го ра на Мак си мо ви ћа 
је сте рад Књи жев на при ја тељ ства Све то за ра Ћо ро ви ћа (49–69) ко ји је оп се жног 
оби ма и за ни мљи ве кон цеп ци је. Глав на пре ми са ко јом је под ву чен чи тав рад је сте та 
да је „Ћо ро вић [...] за срп ске пи сце из дру гих кра је ва био не за мје њи ви и по сто ја ни 
сим бол срп ског иден ти те та гра да Мо ста ра на кра ју 19. и у по чет ним де це ни ја ма 
20. ви је ка“ (50). У скла ду са тим, ау тор ис тра жу је књи жев не кон так те и при ја тељ ства 
Све то за ра Ћо ро ви ћа кроз ин тер пре та ци ју Ћо ро ви ће вих тек сто ва по све ће них срп ским 
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књи жев ни ци ма: Сте ва ну Срем цу, Си ми Ма та ву љу, Ра до ју До ма но ви ћу и Мило раду 
Ј. Ми тро ви ћу. Уз то, ба ве ћи се при ка зом Ћо ро ви ће ве лич но сти, ау тор ана ли зи ра 
и тек сто ве се ћа ња Па вла По по ви ћа о Алек си Шан ти ћу, као и ме мо ар ске успо ме не 
Је ле не Ске р лић Ћо ро вић. Мак си мо вић по све ћу је па жњу и Ћо ро ви ће вим пре пи ска-
ма са број ним књи жев ни ци ма и уред ни ци ма ча со пи са, ме ђу ко ји ма пред ња чи пре-
пи ска са Ми ла ном Са ви ћем (уред ни ком Ле то пи са Ма ти це срп ске), али ни су ни 
ма ње ва жне пре пи ске са дру гим књи жев ни ци ма по пут оних са С. Срем цем и С. 
Ма та ву љем. Ау тор ће све о бу хват ним при сту пом и по дроб ном ана ли зом ука за ти 
ка ко је на осно ву ис так ну тих и ис тра жи ва них књи жев них кон та ка та и при ја тељ-
ста ва, Све то зар Ћо ро вић „ду же од дви је де це ни је био идеј ни во ђа и по кре тач број-
них књи жев них и кул тур них ве за мо стар ских Ср ба са срп ским и ју жно словн ским 
пи сци ма из дру гих сре ди на“ (49). По ме ну ти аспект про у ча ва ња и ана ли зи ра ња 
Ћо ро ви ћа у кон тек сту са дру ги ма и у од но су на дру ге, пру жи ће дру га чи ју ди мен-
зи ју раз у ме ва ња и ино ва тив ну пер пек ти ву мо гу ћег ту ма че ња ње го вог ка ко књи жев-
но-умет нич ког, та ко и лич ног жи во та. Ли ни ја ус по ста вље них књи жев них при ја-
тељ ста ва ко ју Мак си мо вић ус по ста вља, да је нам увид у про це се пи са ња тек сто ва, 
из да вач ке на ме ре, (не)оче ки ва не чи та лач ке ре ак ци је, по ен ти ра ју ћи на уоча ва њу 
по сто ја ња при ват не и јав не Ћо ро ви ће ве лич но сти. По себ ну па жњу ко ми ци и ко-
мич ним по ступ ци ма, ау тор Мак си мо вић ће по све ти ти у окви ру дру гог на уч ног 
ра да на сло вље ног Смје хо твор ни по ступ ци у „ша љи вим игра ма Све то за ра Ћо ро-
ви ћа, Љу бо мо ра, По ре ме ћен план, Из да је стан под ки ри ју, Га зда Ја ков, Вла ди ка у 
По љи ва ма, На ше по зо ри ште (95–111). Ка ко и ау тор на по ми ње, по ме ну ти драм ски 
тек сто ви углав ном су на пи са ни за по тре бе по зо ри шне сек ци је Цр кве но-пра во слав-
ног пе вач ког дру штва Гу сле у Мо ста ру. Глав на ин тен ци ја ра да је сте уо ча ва ње 
сме хо твор них по сту па ка у по ме ну тим „ша љи вим игра ма“, по сту па ка као што су 
ко мич на пре у ве ли ча ва ња (ка ри ка ту ра, хи пер бо ла и гро те ска), ко мич не ин вер зи је 
(из о кре та ње очи глед них исти на), ко мич не те ма ти за ци је, ко мич ни за пле ти, ко мич-
ни ка рак те ри ју на ка и је зич ка сред ства ко мич ног. Сво јом ана ли зом, Мак си мо вић 
об у хва та раз ли чи те аспек те по ро дич ног и јав ног жи во та по све ћу ју ћи па жњу сце-
на ма љу бо мо ре, удва ра ња, же нид бе и уда је, ра сип ни штва и твр ди че ња, и сл. Ау тор 
Мак си мо вић по дроб но обра зла же ко мич не екс по зи ци је, ко мич не кул ми на ци је и 
ко мич не рас пле те по ме ну тих драм ских фор ми ука зу ју ћи на чи ње ни цу да су Ћоро-
ви ће ви ко мич ни ли ко ви у јед но чин ка ма рет ко ли ко ви од ре ђе них ка рак те ро ло шких 
цр та, ко је би их су штин ски ин ди ви ду а ли зо ва ле и из два ја ле из оп штих ме ста, те се 
упра во у тој рав ни „нај ви ше пре по зна је Ћо ро ви ће ва сла бост у гра ђе њу смје хо творних 
по сту па ка“ (105, 106). Осим то га, оства рен је де та љан увид у ти по ве сме ха ко ји се 
ја вља ју у Ћо ро ви ће вим „ша љи вим игра ма“, а ко ји се кре ћу од ху мо ри стич ког, ве-
др ог и за бав ног, пре ко са ти рич ког под сме ха до па ро дич них об ли ка сме ха. Кон-
струк тив ном ана ли зом ука за но је због че га је по треб но и овом сег мен ту Ћо ро ви-
ће вог ства ра ла штва по све ти ти па жњу, бу ду ћи да „ша љи ве игре“ као драм ске фор-
ме пред ста вља ју по год но тло ко ли ко за но ва чи та ња, то ли ко и за бу ду ће по зо ри шне 
адап та ци је упра во због Ћо ро ви ће вих об ли ко ва ња три до ми нант на ти па сме ха – 
ху мо ра, са ти ре и па ро ди је. Ме ђу тим, Мак си мо вић не по ри че ра ни ју оце ну да су 
„ша љи ве игре“ сла би ји део Ћо ро ви ће вог књи жев ног ства ра ла штва прем да је ау тор 
у ра ду ука зао на број не ана ло ги је са дру гим драм ском пи сци ма и њи хо вим де ли ма 
– углав ном, реч је о Ко сти Триф ко ви ћу, Ј. Сте ри ји П., Н. Го го љу, М. Гли ши ћу, Б. 
Ну ши ћу и С. Срем цу. 

У на уч ном ра ду Цр на књи га о Бр ђа ни ма (71–81) ау то ра Мла ден ка Са џа ка, 
по сма тра ни су од но си из ме ђу оства ре ња ко ја се ти чу Пр вог свет ског ра да у Бо сни 
и Хер це го ви ни, од но сно, од но си из ме ђу ску пи не ли те рар них де ла (не ко ли ко пр о зних 
за пи са (Бе ле шке јед ног та о ца), Ћо ро ви ће ва при по вет ка Бр ђа ни) и јед не исто риј ске 
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сту ди је (Цр на књи га ау то ра Вла ди ми ра Ђо ро ви ћа, исто ри ча ра, а ина че и бра та 
Све то за ра Ћо ро ви ћа). Ау тор раз ма тра Пр ви свет ски рат из њи хо ве, али и из да на-
шње пер пек ти ве уо ча ва ју ћи не га тив не по сле ди це ко је су се пре сли ка ва ле на срп-
ски на род у 20. ве ку. У кон тек сту до ми нант не по ли тич ке ма три це, у ра ду Све то зар 
Ћо ро вић као са ти ри чар (83–94), ау тор Ран ко По по вић ука зу је на књи жев ни ке 
ко ји су се за вре ме ау стро у гар ске оку па ци је ис та кли књи жев ним ра до ви ма ко ји 
иду у жа нр по ли тич ке са ти ре. Нај и стак ну ти ји ме ђу та квим са ти ри ча ри ма био је 
Пе тар Ко чић, али и Све то зар Ћо ро вић и Са во Ска рић. Да кле, при мар ни кор пус 
ис тра жи ва ња је су Ћо ро ви ће ва са ти рич на де ла: при по ве сти Ба рон из Дан гу би це, 
Же нид ба Пе ре Ка ран та на, За пи си са Ки сје ља ка и фе љон Из зе мље Хи ри ши ме. 
Го во ре ћи о по ли тич кој по за ди ни, По по вић ис ти че да се срп ска по ли тич ка са ти ра 
у Бо сни и Хер це го ви ни ја вља ла у је ку ан ти а у стриј ске по ли тич ке ак ци је, док су 
ње ни ства ра о ци за пра во пи сци ко ји су исто вре ме но ак тив ни по ли тич ки де лат ни ци 
и на род ни три бу ни (84). Ме ђу њи ма пред ња че по ме ну ти Ко чић са сво јим Ја зав цем 
пред су дом, Ска рић са сво јим фељ то ном Зем биљ и Ћо ро вић са сво јом са ти ром у 
шест на ста ва ка Из зе мље Хи ри ши ме. Ау тор ука зу је ка ко је и на ко ји на чин пре ко 
са ти рич ких тек сто ва ове тро ји це би ло мо гу ће са гле да ти це ло ви ту по ли тич ку плат-
фор му та да шњи це, скре ћу ћи па жњу да по ме ну ти са ти ри ча ри „ни су би ли бес ком про-
ми сни са мо пре ма оку па то ру, бес по штед но су ши ба ли и по свим до ма ћим из о па-
че њи ма“ (86). Те мељ ном ана ли зом ан ти а у стриј ске по ли тич ке са ти ре, пред ста вље не 
фељ то ном Из зе мље Хи ри ши ме, По по вић ука зу је на ње не до ма но ви ћев ске тра го ве, 
док у при по ве сти ма Ба рон из Дан гу би це и Же нид ба Пе ре Ка ран та на пре по зна је 
угле да ње на Го го ља и на не ке од срп ских ре а ли ста, у пр вом ре ду на С. Срем ца.

По след њи на уч ни рад по све ћен Све то за ру Ћо ро ви ћу на сло вљен је Пре о бра
же ња мо стар ског при ча ла ау то ра Ра де та Си мо ви ћа. У на че лу, оп шир но ис тра жи-
ва ње об у хва та ту ма че ње по зо ри шне стра не Ћо ро ви ћа и ње го ве дра ма тур шке са-
мо пре о бра жа је из про зног у драм ско, уз кон стант но по ле ми са ње са кри ти ча ри ма 
ко ји су о Ћо ро ви ћу пи са ли. Већ на по чет ку, Си мо вић ће до ве сти у пи та ње те зу о 
„не до ре че но сти“ драм ског та лен та Све то за ра Ћо ро ви ћа „из про стог раз ло га што 
су ње го ве дра ме оста ви ле мно го ду бљи траг у срп ској и ју жно сло вен ској дра ми од 
оног ко ји му је при знат“ (113). Си мо вић се пре вас ход но ба ви раз во јем и од но си ма 
дра ме и по зор ни це код Ћо ро ви ћа су ге ри шу ћи на осно ву то га да је дра ма ти за ци ја 
и успех Мај чи не сул та ни је нај бо ља илу стра ци ја Ћо ро ви ће ве вред но сти. Ау тор 
сма тра да су мо дер ним дра ма ти ча ри ма од ве ли ке ва жно сти, због са ме ре а ли за ци-
је, упра во уче ста ла драм ска чво ри шта ка ква се ја вља ју у Ћо ро ви ће вом опу су: у 
Мај чи ној сул та ни ји, у ро ма ну Ме ђу сво ји ма, у при по ве сти Ба ро ну из Дан гу би це, у 
Же нид би Пе ре Ка ран та на. Са дру ге стра не, Си мо вић за па жа да је до ку мен та ри стич-
ка пр о за о лич ном и на ци о нал ном стра да њу то ком Пр вог свет ског ра та (Бр ђа ни, 
Бе ле шке јед ног та о ца) не пра вед но за по ста вље на, од но сно, та ко ре ћи за мр ла у окви-
ру срп ског по зо ри шта, бу ду ћи да ове ру ко пи се срп ско по зо ри ште ни ка да ни је по-
ста ви ло на сце ну. На во ђе њем три на ест јед но чин ки и це ло ве чер њих дра ма, као и 
оста лих драм ских ко ма да, Си мо вић ис ти че да се Ћо ро вић „у сво јим дра ма ма са мо-
по дра жа ва и мо де лу је ис по ма жу ћи се енер ги јом, зна њем и европ ским упу ће њи ма 
„мо стар ског књи жев ног кру га“ (119). Упра во у то име, нео п ход но је по нов но и 
но во по зо ри шно чи та ње Ћо ро ви ћа, ко ли ко због упе ча тљи вог дра ма тур шког пре-
о бра жа ја про зног Ћо ро ви ћа у драм ског, то ли ко и због вред но сти ње го ве из ра же не 
са мо све сти и има го ло шке про ниц љи во сти (119).

Тре ћи на уч ни до при нос ау то ра Го ра на Мак си мо ви ћа, ко ји за тва ра збо р ник о 
Ћо ро ви ћу и за о кру жу је га у це ли ну, за пра во је обра ћа ње по во дом Ру ко пи са ша
љи ве игре Га зда Ја ков Све то за ра Ћо ро ви ћа (141–162). Ау тор ће ука за ти на по ре кло 
ру ко пи са де таљ но из но се ћи ње го ву књи жев ну ге не зу од тре нут ка при сти за ња 



314

не пот пи са ног ру ко пи са на кон курс Ма ти це срп ске за на гра ду из „Фон да Јо ва на 
пл. На ке“ 14/27. ма ја 1902. го ди не до тре нут ка по твр де ау тор ства и об ја ве овог 
ру ко пи са. У окви ру збор ни ка, ру ко пис је дат у ау тен тич ном об ли ку и без из ме на 
из у зев сит ни јих пра во пи сних ускла ђи ва ња са са вре ме ном нор мом. Уз ру ко пис, 
на ве ден је и про прат ни реч ник ар ха ич них, ди ја ле кат ских и ма ње по зна тих пој мо-
ва и из ра за. Пре ма ре чи ма Г. Мак си мо ви ћа, „ша љи ва игра“ Га зда Ја ков, ни по 
че му не зе о ста је за дру гим драм ским ко ма ди ма Све то за ра Ћо ро ви ћа, те је об ја ва 
овог ру ко пи са у окви ру збор ни ка од не из мер не ва жно сти за са вре ме ну књи жев ну 
пу бли ку и бу ду ће ис тра жи ва че Ћо ро ви ће вог ства ра ла штва.

Упр кос то ме што је ода бра ни збо р ник пу бли ка ци ја не ве ли ког оби ма, ау то ри 
су уну тар не пу них две ста стра на раз ло жи ли чи тав књи жев ни опус Све то за ра Ћо-
ро ви ћа до та кав ши се и ње го вог при ват ног жи во та. По дроб ни ана ли тич ки при сту-
пи при по вет ка ма, по ле ми са ње о ро ма ни ма и та да шњем по ли тич ком жи во ту, ана-
ли зи ра ње Ћо ро ви ћа као пи сца дра ма и са ти ра, от кри ва ње дру ге, лич не стра не 
Ћо ро ви ћа ба вље њем ње го вим књи жев ним кон так ти ма и при ја тељ стви ма – све 
на ве де но, вред ни су и зна чај ни до при но си збор ни ка на осно ву ко јих са вре ме ни 
чи та лац и ис тра жи вач Ћо ро ви ће вог де ла уи сти ну до зна је шта је, и на кон сто годи-
на, оно нај вред ни је што је оста ло од ње га у да на шњем ин те лек ту ал ном пам ће њу 
и књи жев ном (о)се ћа њу.

Мср Алек сан дра В. Че ба шек
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Цен тар за на уч но и стра жи вач ки рад
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О АГО НУ И МЕ ЛАН ХО ЛИ ЈИ ГО РА НЕ РА И ЧЕ ВИЋ

Књи га Го ра не Ра и че вић Агон и ме лан хо ли ја1 мо но граф ска је сту ди ја о жи во-
ту и де лу јед ног од нај ве ћих срп ских пи са ца два де се тог ве ка – Ми ло ша Цр њан ског. 
Рад на књи зи ко ји је тра јао чи та ву јед ну де це ни ју све до чи о из у зет ном на по ру, о 
ис трај но сти и по све ће но сти ау тор ке да до ђе до исти не о пра вој при ро ди ве ли ког 
пи сца, ко ја је осен че на де це ни ја ма та ло же ним на но си ма иде о ло ги је, по ли ти ке, 
про из вољ них, не у те ме ље них и зло на мер них ин тер пре та ци ја и ко мен та ра. Би о гра-
фи ја Ми ло ша Цр њан ског, пред ста вље на у овој књи зи, об ли ко ва на је на осно ву 
про ве ре них чи ње ни ца, по у зда них и ре ле вант них све до чан ста ва, а ње го ва људ ска 
при ро да осли ка на је на осно ву за кљу ча ка ко ји су се на мет ну ли на кон иш чи та ва ња 
пре пи ске, упо зна ва ња са до ку мен тар ном гра ђом и, пре све га, на осно ву тај них 
по ру ка ко је су утка не у де ло Ми ло ша Цр њан ског. Жи вот ау то ра Се о ба са гле да ва 
се у стал ном про жи ма њу са ње го вим ства ра ла штвом, у на сто ја њу да се у де лу пи-
сца про на ђе онај тај но пис, за ве шта ње или кôд ко ји ће до ве сти до од го во ра на пи-
та ње ко је се би по ста вља ау тор ка: Ко је био Ми лош Цр њан ски? Хва љен и оспо ра-

1 Го ра на Ра и че вић, Агон и ме лан хо ли ја: Жи вот и де ло Ми ло ша Цр њан ског, Ака дем ска 
књи га, Но ви Сад 2021.
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ван, сла вљен, во љен и омра жен, обо жа ван и од ба ци ван, Цр њан ски не пре ста но 
ин три ги ра и жи во том и де лом. У ви зи ји Го ра не Ра и че вић кључ ни раз лог не пот пу-
ног, че сто не тач ног са гле да ва ња Ми ло ша Цр њан ског ле жи у по вр шном по сма тра-
њу од ре ђе них ис ка за, ста во ва и де ло ва ња пи сца, ми мо оно га што је као књи жев ник, 
но ви нар и др жав ни слу жбе ник пи сао. 

Ау тор ка све вре ме има на уму бо га ту ли те ра ту ру о Ми ло шу Цр њан ском на 
ко ју се осла ња, са ко јом је у ди ја ло гу, или са ко јом по ле ми ше. У ду ху ар гу мен то-
ва не по ле ми ке Го ра на Ра и че вић опо вр га ва и де ман ту је ста во ве оних ау то ра ко ји 
су или услед не до вољ ног по зна ва ња Цр њан ско вог ра да, или за рад ин те ре са, због 
су је те или лич ног ани мо зи те та не га тив ним то но ви ма осли ка ва ли пор трет пи сца. 
Из мо но гра фи је Го ра не Ра и че вић по ма ља се лик че сти тог и ча сног, исти но љу би вог, 
прав до љу би вог, у не пот ку пљи во сти ис кљу чи вог чо ве ка ко ји ни у жи во ту ни је од-
сту пао од оних ху ма ни стич ких на че ла на ко ји ма по чи ва идеј ни слој ње го вог де ла. 

Раз ма тра ју ћи у увод ном де лу књи ге мо гу ће ал тер на тив не на сло ве (Жи вот 
ве ћи од ли те ра ту ре, Тај на Ми ло ша Цр њан ског), ау тор ка обра зла же свој при ступ 
и опре де ље ње да књи гу о чо ве ку и пе сни ку Цр њан ском об ли ку је упра во на овај 
на чин. На кон ја сно ис так ну тог ста ва да се из ме ђу би о гра фи је и де ла не мо же ус-
по ста вља ти не по сред на ве за, Го ра на Ра и че вић ука зу је на спо не ко ји ма се жи вот 
ау то ра ве зу је за ње го во ства ра ла штво, по зи ва ју ћи се при том на ау то по е тич ке ста-
во ве са мог пе сни ка о про жи ма њу жи во та и ли те ра ту ре: „Жи вот вас но си и ли те рар-
ни рад је увек ве зан за ваш жи вот.“ Оту да Го ра на Ра и че вић при ли ком од го не та ња 
тај не Ми ло ша Цр њан ског иде за оним еле мен ти ма ње го вог де ла ко ји мо гу осве-
тли ти ње гов лик, увек има ју ћи на уму ја сну раз ли ку из ме ђу жи во та схва ће ног у 
би о граф ском сми слу и ње го вог „по ет ског са др жа ја“. 

Жи вот ни и ства ра лач ки пут Ми ло ша Цр њан ског пред ста вљен је кроз се дам 
оде ља ка чи ји по ет ски ин то ни ра ни на сло ви су ге ри шу од ре ђе не ета пе то га пу та: 
Чар но је вић, У тра га њу за из гу бље ном ра до шћу, У вре ме ну не по мир љи вих – омра
же ни чу вар др жа ве, Вре ме ма ски: пу то ва ње у дру ги свет, Лон дон: вре ме ме та мор
фо за, По вра так на Ита ку, Фи на ле: ме лан хо ли ја. Хр о но ло шки прин цип, под ра зу-
ме ва ју ћи у ова квој вр сти по ду хва та, ниг де на чел но ни је на ру шен, али се уну тар 
опи са ног лу ка ус по ста вља ју ве зе, ни жу ре флек си је, гра на ју асо ци ја ци је ко је от кри-
ва ју су ве ре но по зна ва ње ма те ри је, брит ку, си сте ма тич ну ми сао и суп тил ну ин ту-
и ци ју. У бри жљи во из ве де ној ком по зи ци ји ове књи ге стал но се пре пли ћу три пла на: 
сли ка дру штве но-исто риј ских при ли ка као по за ди на на ко јој се од ви ја дра ма јед-
ног људ ског по сто ја ња; по том пред ста вља ње жи во та Ми ло ша Цр њан ског и, нај зад, 
ње го вог ства ра ла штва, тач ни је, оних фе но ме на у де лу ко ји од ра жа ва ју пу та њу 
ми сли и осе ћај но сти Ми ло ша Цр њан ског. Пред ста ва жи во та Ми ло ша Цр њан ског 
да ље се ра сло ја ва, па чи та лац пра ти ње гов при ват ни жи вот (од ра ста ње, шко ло ва-
ње, пу то ва ња, од нос са мај ком, са су пру гом, са при ја те љи ма и не при ја те љи ма), 
по том ње гов дру штве но-по ли тич ки ан га жман ко ји му је пре суд но опре де лио жи-
вот, али и ре кон струк ци ју ми са о ног и осе ћај ног све та пе сни ка ко ја от кри ва став 
ау тор ке пре ма пи сцу чи ју људ ску ве ли чи ну сма тра сра змер ном ства ра лач кој ге-
ни јал но сти. По том ста ву, ово је сте књи га ду бо ке по све ће но сти и ду бо ке ода но сти. 

Ау тор ка ни ка да не за бо ра вља да ис пра ти и ре ак ци је са вре ме ни ка на дру штве-
ни и књи жев ни ан га жман Ми ло ша Цр њан ског. У том сег мен ту до ча ран је мен та-
ли тет јед не сре ди не ко ја ни је би ла до вољ но до ра сла да раз у ме и при хва ти оно што 
је из у зет но и дру га чи је. Де ло ви књи ге у ко ји ма се пред ста вља ју Цр њан ско ве по ле-
ми ке (са Мар ком Ца рем и Срп ском књи жев ном за дру гом, са Ми ла ном Бог да но ви ћем 
и Ми ро сла вом Кр ле жом), у ко ји ма је уче ство вао ср ча но, „са ен ту зи ја змом и жа ром“, 
по ка зу ју уско гру дост и ин те лек ту ал но не по ште ње Цр њан ско вих про тив ни ка. Го ра на 
Ра и че вић се не упу шта у са ме то ко ве по ле ми ка, већ па жњу усме ра ва ка узро ку, а раз-
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от кри ва ње по чет ног по ле мич ког им пул са от кри ва тен ден ци о зно чи та ње Цр њан ског, 
пар ци јал ни, по вр шни, по не кад и зло на мер ни при ступ пе сни ко вом де лу и ње го вим 
ста во ви ма; ис тр га ње ми сли из кон тек ста ко јим се дра стич но ме ња и њи хов сми сао. 

Исто ри ја Цр њан ско вих при ја тељ ста ва, ко ју ау тор ка бри жљи во ис пи су је, по-
себ ну па жњу по кла ња ју ћи од но су са Ивом Ан дри ћем и Мар ком Ри сти ћем, још 
јед ном по твр ђу је до след ност чо ве ка ко га је из у зет ност до ве ла до гор дог уса мље ни-
штва, у тре ну ци ма из гнан ства и до пре те ће изо ло ва но сти. 

Цр њан ско ву до след ност по твр ђу ју из ве сне иде је и вред но сти ко ји ма је пи сац 
чи та вог жи во та остао ве ран и ко је су кључ не за раз у ме ва ње ње го вог и књи жев ног 
и дру штве но-по ли тич ког ан га жо ва ња и ко је, са мим тим, чи не сто же ре овог жи во-
то пи са: ве ро ва ње у ве зе, „не ви дљи ву пре мре же ност све та“; ро до љу бље; ро ман ти-
чар ско осе ћа ње све та; на ци о на ли зам.

Ау тор ка пра ти ге не зу ми сли пе сни ка и об ја шња ва основ не иде је ете ри зма 
ко ји ће 1920. по ста ти су ма тра и зам, а у по зним го ди на ма се пре о бра ти ти у хи пер-
бо реј ство. Раз у ме ва ње су ма тра и стич ког до жи вља ја све та као кон стан те чи та вог 
жи во та и де ла Ми ло ша Цр њан ског од кључ ног је зна ча ја за раз у ме ва ње ње го вог 
де ла – да ли то де ло но си или не но си ни хи ли стич ку по ру ку.

Но ви осе ћај но-идеј ни склоп ко ји је обе ле жио ства ра ла штво Цр њан ског на кон 
Су ма тре ау тор ка на зи ва стра жи лов ским ком плек сом. По е му Стра жи ло во ау тор-
ка по сма тра у до слу ху са пу то пи сом из Ита ли је и тек стом о пан че вач ком про ти 
Ва си Жив ко ви ћу. Аван гард ни пе сник се у јед ном тре нут ку окре нуо ду ху ро ман-
ти зма ко ји, са јед не стра не, усме ра ва уса мље ног из оп ште ни ка из дру штва ка иде-
ал ним про сто ри ма, али са дру ге стра не ра ђа по бу ну ко ја по зи ва на жр тву по је дин-
ца за до бро бит ко лек ти ва. То ко лек ти ви стич ко опре де ље ње ко је је на вред но сној 
ле стви ци увек из над ин ди ви ду а ли стич ких по тре ба обе ле жи ло је жи вот и ства ра-
ла штво Ми ло ша Цр њан ског. Ње гов ро ман ти чар ски до жи вљај све та оли чен је у 
стал ној ра за пе то сти из ме ђу по ри ва за пу то ва њем, за од ла ском или не стан ком у 
не ки бо љи свет и по тре бе да се вра ти оном што је род но, отаџ бин ско. 

Ода ност род ном тлу још је јед на кон стан та у по и ма њу све та и чо ве ко ве уло-
ге у ње му ау то ра Ла мен та над Бе о гра дом. Цр њан ско во ро до љу бље има ло је ју го-
сло вен ско опре де ље ње, што је из раз ње го вог пан сло вен ства, ста но ви шта ко јем ће 
оста ти ве ран до кра ја жи во та. Ау тор ка по себ но ис ти че пи шче ву иде о ло ги ју све-
то са вља – за ње га је све то са вље сим бол от по ра ту ђин шти ни и бор бе за др жа ву и 
на ци ју, што је пе сник до жи вља вао као иде о ло шку под ло гу ју го сло вен ске иде је. 
Као Ср бин ро ђен у ту ђој зе мљи, у за јед нич кој др жа ви свих Сло ве на ви део је мо-
гућ ност до стој ног жи во та раз ли чи тих на ци ја и свих со ци јал них сло је ва. Сна жним 
отаџ бин ским осе ћа јем пре мре же но је ка ко ње го во ства ра ла штво, та ко и ње го во 
по ли тич ко де ло ва ње. И као „ма ли слу жбе ник по слан ства“ био је ве ли ки па три о та, 
„до бар др жав ни слу жбе ник“, „одан сво јој зе мљи и др жа ви“, чак је и у еми гра ци ји, 
ис ти че ау тор ка, „остао ода ни при пад ник за јед ни це ко ју је до жи вља вао као сво ју.“

Нај о штри ји по ле мич ки тон књи га има у оним сег мен ти ма у ко ји ма се обра-
зла же при ро да Цр њан ско вог на ци о на ли зма и по би ја ју тврд ње о ње го вој на вод ној 
на кло но сти фа ши зму. Раз ма тра ње уред нич ке по ли ти ке Иде ја, од бра на Цр њан ско-
вих ста во ва од прет ход них се лек тив них и тен ден ци о зних са гле да ва ња, пре ли ва 
се у мно го ши ри дру штве ни кон текст, у ко јем се и да нас иде а ли ле ви це, упр кос 
гре хо ви ма то та ли та ри зма, прет по ста вља ју иде а ли ма ко је је Цр њан ски про мо ви сао 
у Иде ја ма – на ци о на ли зам са ју го сло вен ским пред зна ком и фа во ри зо ва ње се ља-
штва и ни жих дру штве них сло је ва. Го ра на Ра и че вић не пре не бре га ва Цр њан ско ве 
но вин ске члан ке (али ни по вер љи ве из ве шта је) ко је је слао из Шпа ни је, Ри ма и 
Бер ли на у бур ним вре ме ни ма ко ја су до ве ла до ка та стро фе Дру гог свет ског ра та. 
Цр њан ског ви ди као уса мље ног по сма тра ча, од лич ног ана ли ти ча ра по ли тич ких 
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при ли ка на ко је ни ка ко ни је мо гао да ути че. Ау тор ка ука зу је и на уоч љи ву раз ли-
ку у са др жа ју и то ну Цр њан ско вих тек сто ва на ме ње них јав но сти и оних по вер љи-
вог ка рак те ра ко је је слао прет по ста вље ни ма; ука зу је на кри тич ки тон ко јим је у 
Ем ба ха да ма пред ста вље на ју го сло вен ска спољ на по ли ти ка у вре ме дру гог Цр њан-
ско вог бо рав ка у Бер ли ну и за кљу чу је да су не га тив не су до ве до но си ли упра во 
они ко ји ни су из вор но чи та ли Цр њан ског, већ су се осла ња ли на се кун дар не из во-
ре и па у шал не за кључ ке. 

Мно го је ре ка, при то ка, бу ји ца и ру ка ва ца ко ји се сли ва ју у глав ни ток ове 
књи ге. Го то во је не мо гу ће на огра ни че ном про сто ру са же ти и пред ста ви ти све 
бла го ко је она ну ди. Уз цен трал ну фи гу ру Ми ло ша Цр њан ског ис кр са ва ју пор тре-
ти број них лич но сти – са вре ме ни ка и ту ма ча ко ји су са мо овлаш ски ци ра ни или 
де таљ ни је осли ка ни – би ло из ви зу ре са мог Цр њан ског, би ло пе ром ау тор ке чи је 
су по те зе од ре ђи ва ла са зна ња, про ми шља ња и от кро ве ња до ко јих је до ла зи ла у 
до ди ру са де лом Цр њан ског и све до чан стви ма о вре ме ну у ко јем је жи вео и ства-
рао. Та кви су по тре ти Жи во ји на Ба луг џи ћа, Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, Алек сан дра-
Цин цар Мар ко ви ћа, Ко сте Па вло ви ћа, Де си ми ра То ши ћа, Мар ка Ри сти ћа, Дра га-
на Аћи мо ви ћа, пре свих – Ви де Цр њан ски, те „до бре и ле пе же не“ ко ја је на муч ном 
пу ту пра ти ла свог Ор фе ја, жи ве ћи, ка ко ау тор ка ме та фо рич ким је зи ком ка же – 
сво ју уло гу Еу ри ди ке „ко ја др жи за ру ку свог Ор фе ја и не дâ му да се окре ће на зад, 
у про шлост“, ко ја га „гу ра у жи вот, пре ма љу ди ма“.

Књи га Агон и ме лан хо ли ја пред ста вља ве ли ку син те зу о чо ве ку и пи сцу Ми-
ло шу Цр њан ском. У до ме ну би о граф ског она по чи ва на ре ле вант ној ли те ра ту ри, 
до ку мен тар ној гра ђи и пре пи сци и ну ди де та љан увид у жи вот пи сца, али и у 
дру штве но-исто риј ске и по ли тич ке при ли ке вре ме на у ко јем је жи вео и де ло вао. 
Дру ги ток књи ге са чи њен је од лу цид них ин тер пре та ци ја де ла Цр њан ског у ко ји-
ма се ми сао ау тор ке кре ће кроз чи та во ње го во ства ра ла штво, као и кроз књи жев-
но на уч ну ми сао о ње му, усме ра ва ју ћи се увек, сход но ода бра ном ме то до ло шком 
по ступ ку, ка оним по е тич ким обе леж ји ма у ко ји ма се ис по ља ва ју по глед на свет, 
ми сли, иде је и осе ћа ња са мог пи сца. Ду го го ди шње ис тра жи ва ње Го ра не Ра и че вић 
из не дри ло је књи гу од из у зет ног зна ча ја ка ко за на шу на у ку о књи жев но сти, та ко 
за срп ску кул ту ру уоп ште.

Ком по зи ци ја, стил ко јим је пи са на, пи та ња ко ја по кре ће, по ру ке ко је ну ди, 
ди ле ме ко је оста вља – чи не да се ова мо но гра фи ја чи та и по пут ли те рар ног де ла. 
Чи та лац пра ти лук ко јим се оцр та ва Цр њан ско во кре та ње од мла да лач ког аго на, 
зре лог по ле мич ког жа ра до по сте пе ног ура ња ња у ме лан хо ли ју ко ја ће по ста ти 
пре по зна тљив знак ње го вог жи во та и де ла. Ути сак ко ји се при чи та њу по сте пе но 
кон сти ту и ше та ко ђе пре ла зи ову пу та њу – од же ље да се од бра не до сто јан ство 
пи сца, исти на и прав да и да се ње гов лик ова пло ти све тао и чист – до гор ке ме-
лан хо ли је узро ко ва не пи та њи ма о на шим на ра ви ма, из ви то пе ре ним при ти сци ма 
исто ри је и по ли ти ке, о то ме ка кви смо би ли и ка кви смо са да, нај зад, о то ме да ли 
смо не што од Цр њан ског на у чи ли и да ли смо га уоп ште до стој ни. 

Цр њан ски је ве ро вао да се чо ве чан ство, да би има ло бу дућ но сти, мо ра об но-
ви ти из ну тра, а, по ре чи ма Го ра не Ра и че вић, су шти на чи та вог ње го вог жи вот ног 
и књи жев ног ан га жма на са др жа на је у же љи да свој на род су о чи са про шло шћу, 
да га усме ри ка са мо спо зна ји и са зна њу о то ме ка ко да до сто јан стве но осво ји „спо-
ко јан жи вот у бу дућ но сти“. 

Упра во ове иде је су штин ски од ре ђу ју и књи гу Го ра не Ра и че вић Агон и ме
лан хо ли ја.

Би ља на Ми чић
bi lja na.mi cic78@gmail.com
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UDC 821.163.41-3.09(049.32)

ОД КРИ ТИЧ КЕ АНА ЛИ ЗЕ ДО КЊИ ЖЕВ НО И СТО РИЈ СКИХ УВИ ДА

(Мар ко Не дић. Кри тич ки опи си: огле ди о срп ској пр о зи. Но ви Сад: Ака дем ска 
књи га, 2020, 249 стр.)

Но ва књи га књи жев но кри тич ких огле да о срп ској про зи Мар ка Не ди ћа, на-
сло вље на син таг мом Кри тич ки опи си, на до ве зу је се на ње го ве прет ход не књи ге: 
Ча ра ње и пле те ње при че (2017), По вра так при чи (2017), Из ме ђу ре а ли зма и пост
модeрне (2012), Осно ва и при ча (2002), у ко ји ма, ка ко ис ти че, на сто ји да „Уз ту маче-
ње из ра зи ти јих про зних по сту па ка“ исто вре ме но ука же „и на не ке од уоч љи ви јих 
та ча ка раз во ја и ево лу тив них про ме на но ви је и са вре ме не срп ске књи жев но сти“.

Свих три на ест тек сто ва у књи зи Кри тич ки опи си, на ста лих раз ли чи тим по во-
ди ма у раз до бљу од 2013, до пу ње но је и про ши ре но, те пред ста вља ју но ве вер зи је 
већ ра ни је (у збор ни ци ма и ча со пи си ма, или као пред го во ри и по го во ри) об зна ње-
них књи жев них уви да јед ног од нај по у зда ни јих ис тра жи ва ча срп ске про зе у по-
след њих по ла ве ка. Тро дел ном струк ту ром књи ге ука за но је ка ко на хро но ло ги ју 
по ја ва о ко ји ма је реч, та ко и на раз вој не фа зе кроз ко је је про ла зи ла срп ска про за 
уна зад сто пе де сет и ви ше го ди на.

Ка ко „Срп ске на род не при по вет ке у ре дак ци ји Ву ка Ка ра џи ћа“ пред ста вља-
ју „не за о би ла зне тач ке у раз у ме ва њу не са мо исто ри је срп ске књи жев но сти до 
Ву ка и ње го вог до ба, не го и у раз у ме ва њу пу те ва ње ног да љег раз во ја“, на ве де ном 
огле ду, ра зло жно, да то је ини ци јал но ме сто у књи зи. Освр ћу ћи се на „дуг и до ста 
не ти пи чан“ пут срп ске про зе од до ба Не ма њи ћа и раз до бља усме но сти, Не дић у 
овом тек сту ука зу је на оне по ја ве у срп ској ли те ра ту ри 20. сто ле ћа ко је ба шти не 
тра ди ци ју на ве де них по е тич ких то ко ва. У том кон тек сту раз мо трен је Ву ков до-
при нос сти ли за ци ји тек сто ва на род них при по ве да ча, зна чај по ет ских и ми то ло шких 
еле ме на та у са др жи ни и зна че њу на род них при по ве да ка, те тра ди ци ја ву ков ског 
сти ла ка ко у епо ха ма ро ман ти зма и ре а ли зма, та ко и ка сни је, у 20. ве ку. 

У тек сту Сте фан Ми тр ов Љу би ша и Да ни ло Киш – ин тер тек сту ал не и жан
ров ске па ра ле ле ука зу је се на кул тур ни и књи жев ни зна чај де ла Сте фа на Ми тро ва 
Љу би ше за са вре ме ни ке и ње гов ути цај не са мо на је дан ток срп ске про зе на гра-
ни ци ро ман ти зма и ре а ли зма, већ и од ре ђе не обра сце мо дер ног при по ве да ња. У 
При ча њи ма Ву ка Дој че ви ћа Не дић ви ди за че так жан ра при по ва дач ког вен ца ка-
рак те ри стич ног и за Да ни ла Ки ша (Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча, Ра ни ја ди). 
Ко ре ла ци ју из ме ђу де ла дво ји це пи са ца, ела бо ри ра кри ти чар, мо гу ће је ус по ста-
ви ти не са мо на осно ву жан ра – вен ца при по ве да ка ко ји се мо же чи та ти и као сво-
је вр сни но ве ли стич ки ро ман, већ и од ре ђе них по е тич ких свој ста ва њи хо ве про зе: 
при по ве да ња у пр вом ли цу, су бјек тив не пер спек ти ве, функ ци је увод не при че и 
глав ног ли ка, че стих пр о ме на ин то на тив них ре ги ста ра, ре тро спек тив ног при по-
ве да ња, ху ма ни стич ке пер спек ти ве, ус по ста вља ња ин тер тек сту ал них ве за с де ли ма 
дру гих ау то ра.

Оглед При по ве дач ки об ли ци Јан ка Ве се ли но ви ћа Не дић за по чи ње за ни мљи-
вим за па жа њем о исто вет ном од но су пре ма де лу Јан ка Ве се ли но ви ћа и Мо ме Ка-
по ра. Од кри ти ча ра сво га до ба тре ти ра ни као „ла ки пи сци“, не рет ко иза зи ва ју ћи 
оди јум због сво јих по ли тич ких опре де ље ња, ме ђу чи та о ци ма су има ли ве ли ку по-
пу лар ност. „Обо ји ца ау то ра ко ри сти ла су [...] до ми нан тан кул тур ни и ко му ни ка-
ци о ни мо дел сво га вре ме на, ко ји је по врат но де ло вао и на њи хов по ло жај ме ђу 
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чи та о ци ма, и то је био је дан од зна чај ни јих раз ло га њи хо вог ак тив ног и трај ни јег 
при су ства у срп ској кул ту ри“. И кри тич ка ре цеп ци ја обо ји це пи са ца post mor tem 
из ме ње на је и по бољ ша на, за па жа Не дић, и сам ис ти чу ћи вред но сти Ве се ли но ви-
ће ве про зе. По ла зе ћи од прет по став ке о кул тур но-исто риј ском зна ча ју де ла овог 
пи сца, на ла зе ћи да се „нај зна чај ни је чи ње ни це и оп ште зна ње о се о ској ку лу ри и 
је зи ку се ла дру ге по ло ви не 19. ве ка у Ср би ји, по ред књи га Ми ла на Ђ. Ми ли ће ви ћа, 
упра во на ла зи са бра но у Ве се ли но ви ће вим при по вет ка ма“, кри ти чар се да ље по-
све ћу је ти по ло шко-те мат ској кла си фи ка ци ји ње говог де ла, ко је је „мо гућ но ту ма-
чи ти на раз ли чи те на чи не“ што је „ва жан услов за са вре ме но и мо дер но ту ма че ње 
књи жев но сти“.

Дру га це ли на књи ге са др жи огле де у ко ји ма се те ма ти зу ју пи та ња ве за на за 
опу се пи са ца оства ре них у ме ђу рат ном и по рат ном пе ри о ду – Дра ги ше Ва си ћа, 
Иве Ан дри ћа, Ми ло ша Цр њан ског и Ми ла на Ка ша ни на. Пи шу ћи о Ва си ћу, Мар ко 
Не дић ука зу је на два ли те рар на и исто риј ска мо мен та пре суд на за до жи вљај и 
суд би ну ње го вог де ла. Док у пе ри о ду по сле Пр вог свет ског ра та (ко ји је од ре дио 
по е тич ка упо ри шта овог пи сца), Ва сић за у зи ма ак тив ну уло гу и ва жно ме сто ме ђу 
аван гар ди сти ма, на кон Дру гог свет ског ра та, ре цеп ци ја ње го вог опу са се ме ња 
усло вље на ко ли зи јом из ме ђу оно га што Ва сић сво јим де лом оли ча ва и ко му ни-
стич ке иде о ло ги је. Ука зу ју ћи на ди ја ме трал но раз ли чи ту ат мос фе ру из ме ђу про-
гре сив не ме ђу рат не књи жев но сти и ре гре сив не по рат не, Ва си ће ву по зи ци ју Не дић 
озна ча ва као ин ди ка тив ну, слич ну оној ко ја је обе ле жи ла и про скрип ти ван од нос 
пре ма опу си ма Све ти сла ва Сте фа но ви ћа, То до ра Ма ној ло ви ћа, Ста ни сла ва Крако-
ва, Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Ста ни сла ва Ви на ве ра, Ми ла на Ка ша ни на, Ми ло ша Цр њан-
ског... Осли ка ва ју ћи со ци јал но-књи жев ни фон, бри жљи во мар ки ра ју ћи би о граф ске 
де та ље и идеј но-по е тич ка упо ри шта Ва си ће ве про зе, те на во де ћи ту ма че ко ји су 
ре а фир ми са ли ње го во де ло, Не дић на три де се так стра ни ца ис пи су је сту ди ју не за-
о би ла зну за да ља ана ли тич ка при сту па ња де лу овог зна чај ног и ва жног ау то ра.

Текст Мо дер ни тра ди ци о на лист Иво Ан дрић отва ра се ре флек си јом о дво-
стру ком ква ли те ту пр о зе на шег но бе лов ца; иза при вид не ја сно ће и јед но став но сти 
кри ју се из у зет на сло је ви тост и сло же ност: „... кроз ње го ву гу сту и раз ли чи тим 
уну тра шњим ве за ма усло вље ну на ра тив ну струк ту ру и ње го ву на пр ви по глед 
јед но став ну и са же ту син так су исто вре ме но је мо гао да бу де ис ка зан и ње гов скеп-
ти ци зам и ̓ ан тро по ло шки пе си ми зам ,̓ и скри ве ни ви та ли зам и ̓ тран сцен ден тал ни 
оп ти ми замʼ[...] и да у том ис ка зи ва њу исто вре ме но бу ду упо тре бље на и стан дард-
на ре а ли стич ка и мо дер на има ги на тив на сред ства.“ У са деј ству тра ди ци о нал них 
ре а ли стич ких сред ста ва и „мо дер ног ру ко пи са и осе ћа ња све та“ чи та о ци ма је по-
ну ђе на „јед на од нај сло же ни јих умет нич ких сли ка ствар но сти и исто ри је у срп ској 
про зи 20. ве ка.“ У огле ду Ан дри ће ва Ку ћа на оса ми као мо дел при по ве дач ког вен ца 
у но ви јој срп ској књи жев но сти кри ти чар раз от кри ва по ве зу ју ће кон струк тив не 
чи ни о це пост хум но – 1976. го ди не пу бли ко ва не при по вед не збир ке на шег но бе лов-
ца, ука зу је на зна чај ке до са да шње ре цеп ци је те књи ге, те на ва жна пи та ња ко ја 
она отва ра (про блем ау то фик ци је, пре пле та ствар но сти и фан та сти ке, апарт но сти 
ли ко ва и др.), да би се у фи на лу по све тио ела бо ри ра њу пој ма при по ве дач ки ве нац 
или ве нац при по ве да ка, че стог и ва жног жан ров ског и кон струк тив ног мо де ла у 
срп ској про зи дру ге по ло ви не 20. ве ка, на во де ћи и ре ле вант ну ли те ра ту ру о ње му.

У све де ном при по ве дач ком опу су Ми ло ша Цр њан ског, пре до че ном зби р ком 
При че о му шком из 1920. го ди не, Не дић пре по зна је ин ди ка тив не по е тич ке по ступ-
ке ка ко це ло куп ног ства ра ла штва овог пи сца, та ко и знат ног де ла кор пу са срп ске 
про зе на ста ја ле у раз до бљу на кон Пр вог свет ског ра та. Пре о бли ко ва ње сред ста ва 
ре а ли стич ког об ли ко ва ња (пор тре ти, ко лек тив не сце не) и упо тре ба еле ме на та екс-
пре си о ни стич ког про се деа (гро те ска, са ти ра, але го ри ја, хи пер бо ла, фан та сти ка), 
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те по ступ ци се ман тич ке ин вер зи је, де струк ци је и не у тра ли за ци је на сло ва, из не-
ве ре них оче ки ва ња, о че му кри ти чар ела бо ри ра у тек сту При по вет ке Ми ло ша 
Цр њан ског, оста ће трај на обе леж ја ства ра ла штва овог ве ли ка на срп ске књи жев-
но сти.

Спој тра ди ци о нал ног и мо дер ног обе ле жа ва и де ло Ми ла на Ка ша ни на, ства-
ра о ца ко ји се јед на ко ре пре зен та тив но оства рио у мно штву обла сти (есе ји сти ци, 
исто ри ји књи жев но сти и књи жев ној кри ти ци, бе ле три сти ци, исто ри ји умет но сти). 
Раз ма тра ју ћи ње гов из у зе тан до при нос на шој књи жев но сти и кул ту ри, Не дић за-
па жа раз ли чит од нос овог ства ра о ца пре ма аван гар ди у књи жев но сти и у ли ков ној 
умет но сти. Дис тан ци ра ном од буч них ко лек тив них ма ни фе ста ци ја мо дер ни зма у 
ме ђу рат ној на шој књи жев но сти, до жи вља ван као тра ди ци о на ли ста, овај пи сац је 
ипак у сво ју ра ну про зу уно сио еле мен те мо дер ног из ра за. Раз ло мље на ком по зи-
ци ја, пр о ме на на ра тив не пер спек ти ве, че сте ин вер зи је, сли ко ви те ме та фо ре и ме-
то ни ми је, екс пре сив не фра зе, драм ски оства ре ни ди ја ло зи, еу фо рич на и ме лан хо-
лич на рас по ло же ња ју на ка, не ки су од по сту па ка ко ји ма овај пи сац ука зу је на 
при пад ност аван гард ним то ко ви ма у пр вим по сле рат ним де це ни ја ма, твр ди Не дић. 

У тре ћој це ли ни књи ге раз ма тра ни су про бле ми ве за ни за ства ра ла штво Бо-
шка Пе тро ви ћа, Дан ка По по ви ћа, Ми о дра га Бу ла то ви ћа, Гро зда не Олу јић и Ми-
ло ра да Па ви ћа. Ар гу мен ту ју ћи тврд њу о сло же ној струк ту ри Днев ни ка не мач ког 
вој ни ка из 1962. го ди не, кри ти чар у тек сту Пр ви ро ман Бо шка Пе тро ви ћа хи по те-
тич ки раз ма тра мо гућ ност узи ма ња овог де ла за ро ма неск ни пр ве нац пи сца ко ји, 
ма да не по бу ђу је знат ни је ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча, при па да вр ху срп ске књи-
жев но сти дру ге по ло ви не 20. сто ле ћа. Ка ко спој на ра тив них, лир ских и есе ји стич ких 
еле ме на та пред ста вља ба зич но по е тич ко свој ство Пе тро ви ће вог про зног опу са, 
кри ти чар отва ра пи та ње да ли би ком плек сна струк ту ра Днев ни ка, за сно ва ног осим 
на ве де них и на еле мен ти ма до ку мен тар не и ау то би о граф ске про зе, до пу шта ла да 
се свр ста у ро ма неск но шти во. Ма да се у ње му, „за хва љу ју ћи ве ћем бро ју раз ли-
чи тих са др жин ских и ком по зи ци о них це ли на“, за па жа ју еле мен ти ка рак те ри стич-
ни за мор фо ло ги ју мо дер ног ро ма на, те би се Пе тро вић мо гао на зва ти пре те чом 
пост мо дер ни зма, Не дић од ба цу је по чет ну прет по став ку о при пад но сти Днев ни ка 
ро ма неск ном жан ру.

Иа ко је Књи га о Ми лу ти ну Дан ка По по ви ћа, за рад те ма ти ке ко ја ука зу је на 
про блем срп ског се ља ка у 20. ве ку (та бу и зи ран у по рат ној Ју го сла ви ји), у мо мен ту 
по ја вљи ва ња 1986. иза зва ла из у зет но ин те ре со ва ње, кон тра дик тор не ре ак ци је 
(оду ше вље ње срп ске чи та лач ке јав но сти и от пор та да шње по ли тич ке ели те), и 
до жи вље на као но вум, по ба зич ним ка рак те ри сти ка ма (об лик ска за, на род ни иди ом, 
по тре ба мар ги на ли зо ва ног по је дин ца да ис ка же ду го по ти ски ва на муч на ис ку ства 
иза зва на по ли тич ко-иде о ло шким узу си ма вре ме на, од но сно вла сти), овај ро ман 
Дан ка По по ви ћа, за па жа Не дић, на ста вља ли ни ју, се дам де се тих го ди на за на шу 
ли те рар ну сце ну ка рак те ри стич не, ствар но сне пр о зе. Ба ве ћи се зна чењ ским од ли-
ка ма Књи ге о Ми лу ти ну, кри ти чар мар ки ра она ње на обе леж ја ко ја је свр ста ва ју у 
вр хун ско ан ти рат но шти во. 

Раз ма тра ју ћи те му Ра на про за Ми о дра га Бу ла то ви ћа у кон тек сту мо дер не 
срп ске књи жев но сти дру ге по ло ви не 20. ве ка, Не дић за кљу чу је да је овај апа рт ни 
пи сац, уно се ћи ра ди кал не те мат ско-стил ске и се ман тич ке но ви не у сво је при по-
вед не пр вен це (збир ке Ђа во ли до ла зе (1956), Вук и зво но (1958), ро ман Цр ве ни пе тао 
ле ти пре ма не бу (1959)), дао не по но вљив за ма јац мо дер ни за ци ји срп ске про зе. 
Фо ку си ра ју ћи се на про блем зла, на пи сао је де ла пре пу на „при зо ра крај ње из о-
штре них жи вот них си ту а ци ја с при кри ве ним сим бо лич ним зна че њем“ иза чи је се 
„бру тал но сти, ни хи ли зма, ира ци о нал них и про во ка тив них де та ља и жи во пи сних 
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ли те рар них ли ко ва [...] на зи ре при кри ве на ме лан хо лич ност књи жев них про та го-
ни ста, њи хо ва по тре ба за љу ба вљу и из гу бље ном до бро том, за ху ма ним ге стом и 
ла тент ном на дом у по вољ ни ју бу дућ ност.“

И Гро зда на Олу јић је дан је од пи са ца ко ји кра јем 50-их и по чет ком 60-их го-
ди на ино ви ра ју срп ску про зу. Уно се ћи у ро ма не Из лет у не бо (1958), Гла сам за 
љу бав (1963) и Не бу ди за спа ле псе (1964) те мат ско-стил ске но ви не (ур ба не те ме, 
мла ди ју на ци, кри тич ки од нос пре ма дог мат ским дру штве ним сте га ма, до ми нант-
но пси хо ло шка мо ти ва ци ја, из гра ђен је зик, нов на ра тив ни из раз), до жи ве ће до бар 
при јем код мла ђих чи та ла ца. По ла зе ћи од по ла ри зо ва них кри тич ких оце на (оспо-
ра ва ња Ву ка Кр ње ви ћа, и апо ло ги је Мир ка Ми ло ра до ви ћа из ре че них на ра чун 
ро ма на Ди вље се ме из 1967), Не дић ми ну ци о зном ана ли зом на ве де ног де ла, ста-
вља ју ћи ак це нат на мо тив тра га ња за иден ти те том, ко ји је „сто жер ни пси хо ло шки 
и емо тив ни про стор у пр о зи Гро зда не Олу јић и у овом и оста лим ро ма ни ма“, 
бра ни уве ре ње о трај ним ак си о ло шким до ме ти ма про зе ове спи са те љи це.

Фи нал ним тек стом у књи зи, Две Па ви ће ве за го нет ке, по ла зе ћи од ша хов ске 
пар ти је као јед ног „од ва жних мо де ла струк ту ре и раз во ја Па ви ће вог про зног ру-
ко пи са“, Не дић кри тич ки оп сер ви ра и дру ге по е тич ке осо бе но сти пи сца ко ји има 
„из у зет ни зна чај у исто ри ји срп ске књи жев но сти сво га вре ме на“. А ка зу ју ћи о 
дру гој за го не ци, кри ти чар ски ру ко пис Мар ка Не ди ћа пре о бра ћа се у бе ле три стич-
ки да би, у па ви ћев ском ма ни ру, за бе ле жио се ћа ње на овог пи сца оста вља ју ћи 
про стор за до пи си ва ње зна че ња. 

Ме тод ска до след ност, ши ри на књи жев но и сто риј ских уви да, ана ли тич ност, 
ар ти ку ли сан став и по у здан суд, пре глед ност и уџ бе нич ка ја сност у из ла га њу, 
ука зи ва ња на до са да шњу ре цеп ци ју по је ди нач них оства ре ња али и це ло куп них 
опу са по је ди них пи са ца, као и лу цид на за па жа ња (по пут оног о Ву ко вој упо тре би 
од ре бе „жен ске“ при че/пе сме као пр вом, у срп ској књи жев но сти, на го ве шта ју пој-
ма „жен ско пи смо“), са мо су не ке од вр ли на ко је књи гу Мар ка Не ди ћа пре по ру чу-
ју не са мо струч ној јав но сти већ ши рем чи та лач ком кру гу. 

На кон цу – на ме ће се ути сак да би Мар ко Не дић, као ма ло ко у на шој ак ту-
ел ној на у ци о књи жев но сти, био ка дар да сво је пар ци јал не кри тич ко-ана ли тич ке 
уви де син те ти зу је и пре то чи у мо но гра фи ју о исто ри ји срп ске про зе.

Др На та ли ја И. Лу до шки
Зре ња нин ска гим на зи ја

na ta li ja lu do ski@g mail.co m
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UDC 821.163.41-14.09 Ristović A.(049.32)

АЛЕК САН ДАР РИ СТО ВИЋ ИЛИ ВИ СО КА ЛИР СКА СА МО СВЕСТ 

(Мар ко Авра мо вић. Не гу бе ћи из ви да ни јед но би ће ни пред мет.  
По е зи ја Алек сан дра Ри сто ви ћа. Бе о град: Фон да ци ја „Алек сан дар Нев ски“,  

Прин цип, 2020) 

Мар ко Авра мо вић се, то ком про те кле де це ни је, по сте пе но али си гур но про-
фи ли сао као ту мач срп ске по е зи је два де се тог ве ка ко ји не са мо да ис пи ту је про-
ве ре не вред но сти не го и ра до зна ло за о кре ће ка ана ли тич ки ма ње осве тље ним 
име ни ма и под руч ји ма вред ним па жње. Та кав ути сак по твр ђу је и ова мо но гра фи ја, 
чи ји ин фор ма тив ни под на слов По е зи ја Алек сан дра Ри сто ви ћа уво ди чи та о це у 
пред мет раз ма тра ња, а сам на слов сли ко ви то пре до ча ва по е тич ки лик ко ји се опи-
су је. А на слов је по ду жи, су ге стив ни ци тат, ко ји гла си: Не гу бе ћи из ви да ни јед но 
би ће ни пред мет.

Мо но гра фи ја је про ис те кла из док тор ске ди сер та ци је успе шно од бра ње не на 
Фи ло ло шком фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Књи га је подељена у три ве ли ка 
сег мен та, ко ја су ис пре се ца на кра ћим одељ ци ма. Пр ви део је у зна ку раз ма тра ња 
ре цеп ци је Ри сто ви ће ве по е зи је, у дру гом де лу аутор је са гле да ва у раз вој ном то ку 
и раз у ђе ном књи жев но и сто риј ски кон тек сту, док је тре ћи део, нај кра ћи и нај кон-
ден зо ва ни ји, по све ћен не ким из дво је ним те ма ма Ри сто ви ће ве по е ти ке (по ступ ци, 
ди ја ло гич ност, од је ци у мла ђем пе сни штву). Окви ре овој за ма шној ис тра жи вач кој 
пу сто ло ви ни, ка о што је ред, по ста вља ју увод не на по ме не и за вр шна реч, а со лид-
ну на уч ну под ло гу да је ду жи по пис ко ри шће них из во ра и ре цент не ли те ра ту ре на 
срп ском и на ен гле ском је зи ку.

Авра мо вић се по ка зу је као ва љан фи ло лог у основ ном и не за о би ла зном зна-
че њу тог пој ма. По тан ко ис тра жу је књи жев не чи ње ни це и чи ње ни це књи жев ног 
жи во та, а те о риј ска упо ри шта упо шља ва пре ма ме ри са мог књи жев ног пред ме та, 
да би се, та ко при пре мљен, са мо по у зда но окре нуо ин тер пре та тив ном до ме ну сво-
га за дат ка. Са гла сно та ко из ве де ној при пре ми и мо но гра фи ја је до бро струк ту ри-
са на, а сва ки од тих оде ља ка те мељ но об ра ђен.

Авра мо вић по ка зу је фи ни сен зи би ли тет пре ма иза бра ном пред ме ту и од го-
вор ност пре ма ње го вој сло же но сти. Иза брао је иза зов ну те му, опус пе сни ка о ко јем 
ни је од ви ше пи са но, а чи је је де ло ван ред но обим но а те мат ски и по е тич ки раз-
гра на то. С дру ге стра не, Авра мо вић се по тру дио да осли ка кон текст ко ји је пе сни-
ка као што је Алек сан дар Ри сто вић за ду го оста вљао у сен ци дру гих ау тор ских 
фа во ри та. Ау тор по се же за еле мен ти ма спо ља шњег при сту па, ин те лек ту ал ног 
пор тре та пе сни ка и ши рег кон тек ста, уз по је ди на по ре ђе ња са срод ним пе снич ким 
по ја ва ма (нпр. Ри сто вић као ан ти под ро ман тич кој фи гу ри пе сни ка, ожи вље ној у 
то до ба у ли ку Миљ ко ви ћа).

Ис тра жи ва ње је ши ро ко по ста вље но, а ње гов про из вод је ин фор ма тив на и 
под сти цај на мо но гра фи ја, ко ја да је кри тич ко по кри ће за мно га по ме ра ња у окви ру 
уста ље не и уста ја ле књи жев но и сто риј ске сли ке о срп ској по е зи ји дру ге по ло ви не 
два де се тог ве ка о уде лу Алек сан дра Ри сто ви ћа у том ре ал ном по ет ском пре о би љу. 
Зре лост и за сно ва ност ове ана ли тич ке кон цеп ци је све до че и из два ја ње пост хум но 
об ја вље ног ру ко пи са Кост и ко жа за по себ но ту ма че ње, чи ме сли ка о ње го вом 
пе снич ком ра спо ну по ста је још бо га ти ја. Одељ ци о ка рак те ри стич ним ау тор ским 
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по ступ ци ма (апо стро фа, ка та лог) за и ста по твр ђу ју ва лид ност та кве се лек ци је. А 
по себ ну вред ност чи ни и ком па ра ти стич ки, ин тер тек сту ал ни оде љак ове ана ли зе.

Сти че се ути сак да се Мар ко Авра мо вић не ус те же од одре ши тих вред но сних 
су до ва, али и ис тан ча них ко мен та ра и по ле ми ка са дру гим ту ма чи ма, очи то прет-
ход но са вла дав ши ма те ри јал. У пре гле ду ре цеп ци је пр вих зби р ки не за па жа се 
са мо раст па жње пре ма Ри сто ви ће вој по е зи ји, не го и пр ве осо би те по хва ле и при-
мед бе ко је ће од ре ди ти по е тич ку сли ку ове по е зи је. Тај пре глед ука зу је на то да су 
ма ње кри ти ча ри, а ви ше исто ри ча ри књи жев но сти ома ну ли на пи та њу ин те гри са-
ња Ри сто ви ће ве по е зи је у врх са вре ме не срп ске књи жев но сти. 

Ис ти че мо је дан ва жан увид на шег ис тра жи ва ча про ис те као из раз ма тра ња 
по е тич ког ли ка зре ле фа зе, јед но од бит них син те тич ких ме ста овог мно го стра ног 
чи та ња. На во ди мо по ме ну ту де о ни цу, у ко јој се Авра мо вић усу ђу је да по ви си улог 
сво га иза бра ног пе сни ка у окви ру ши рег раз во ја: „Има ју ћи у ви ду ова по ја ше ња и 
раз гра ни че ња, мо же мо ре ћи да је код Ри сто ви ћа, са књи га ма Та по е зи ја и Улог на 
сен ке до шло до про ши ри ва ња од по зи ци је на ко јој се ау то ре флек сив на по е зи ја 
огра ни ча ва ла са мо на соп стве ну ау то по е ти ку, у јед ном не ве ли ком бро ју пе са ма у 
пр вих не ко ли ко ње го вих зби р ки, ка ова квом ши ро ко схва ће ном кон цеп ту пе снич ке 
са мо све сти ко ји у се бе укљу чу је раз ли чи те аспек те и пи та ња пе снич ког се бе зна ња, 
ко ји ће по ста ти ре пре зен та ти ван не са мо за по е зи ју Алек сан дра Ри сто ви ћа, већ и 
за срп ску по е зи ју дру ге по ло ви не два де се тог ве ка у це ли ни, чи ји је Ри сто вић је дан 
од нај зна чај ни јих пред став ни ка ме та ли ри ке или са мо све сног пе сни штва.“ Ми сли мо 
да мла ди ту мач не гре ши, али и та ко екс пли цит ном оце ном на док на ђу је ра ни ји 
ма њак у при зна њи ма за ра чун овог апарт ног, али ти ме и под сти цај ног пе снич ког 
ау то ра. Реч је, не сум њи во, о вред ном и об у хват ном ис тра жи ва њу и уте ме ље ном и 
под сти цај ном ту ма че њу не са мо по е зи је Алек сан дра Ри сто ви ћа не го и срп ске по-
е зи је ве ли ке епо хе ко јој је при па дао.

Др Дра ган Ха мо вић
Ин сти тут за књи жев ност и 

умет ност у Бе о гра ду
ha mo vic dra gan @gmail.co m
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Рај на Дра ги ће вић

ПРЕ ДРАГ ПИ ПЕР (1950–2021) 
ПО ГЛЕД ОД О ЗГО ПРО ФЕ СО РА ПРЕ ДРА ГА ПИ ПЕ РА1

Де ве тог сеп тем бра 2021. го ди не пре ми нуо је ака де мик Пре драг Пи пер, ре-
дов ни про фе сор Ка те дре за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду.

Ака де мик Пре драг Пи пер ро ђен је 1950. го ди не у Бе о гра ду.2 Сту ди рао је ру-
ски је зик и књи жев ност на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а упо ре до је 
био сту дент и Од се ка за срп ски је зик. Ди пло ми рао је на ру си сти ци 1973. го ди не, 
а 1981. го ди не док то ри рао је на истом фа кул те ту. 

На Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду за по слио се 1974. 
го ди не као аси стент, а за тим је 1983. иза бран за до цен та. На Фи ло ло шком фа кул-
те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду иза бран је за ван ред ног про фе со ра (1989. го ди не), а 
1991. за ре дов ног про фе со ра. Го ди не 2020, на пред лог Ка те дре за сла ви сти ку Фило-
ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, иза бран је за про фе со ра еме ри ту са. 

Ба вио се про у ча ва њем гра ма тич ке струк ту ре и лек сич ке се ман ти ке у срп ском, 
ру ском, пољ ском, сло ве нач ком, ма ке дон ском, че шком, лу жич ко срп ском и дру гим 
сло вен ским је зи ци ма, пи та њи ма оп ште лин гви сти ке, исто ри је сло вен ске фи ло ло-
ги је и дру гим сла ви стич ким и лин гви стич ким пи та њи ма. 

Пре да вао је на уни вер зи те ти ма у Мо скви, Пе тро гра ду, Во ро ње жу и Ива но ву, 
За дру, Се у лу, Са по ру, Ни шу, Љу бља ни, Ско пљу. Уче ство вао је на ме ђу на род ним 
сла ви стич ким кон гре си ма у За гре бу (1977), Со фи ји (1988), Бу дим пе шти (1986), 
Мо скви (1990), Љу бља ни (2003), Мин ску (2013), као и на мно гим дру гим ју го сло-
вен ским и ино стра ним на уч ним ску по ви ма. Као пред сед ник ор га ни за ци о ног од-
бо ра, ор га ни зо вао је не ко ли ко ме ђу на род них сим по зи ју ма: Бе о град (1988), Но ви 
Сад (2005), Но ви Сад – Бе о град (2010), Са по ро (2011). 

Као уни вер зи тет ски на став ник др жао је пре да ва ња из ру ског, срп ског, сло ве-
нач ког и ма ке дон ског је зи ка, упо ред не гра ма ти ке ју жно сло вен ских је зи ка, кон тра-
стив не ана ли зе ру ског и срп ског је зи ка, оп ште лин гви сти ке, ју го сло вен ске лин-
гви сти ке, лин гви стич ке ру си сти ке и дру гих пред ме та. Ини ци рао је уво ђе ње но вих 
пред ме та на по је ди ним уни вер зи те ти ма и пре да вао те пред ме те: Функ ци о нал на 

1 Ве ћи део овог тек ста про чи тан је на ко ме мо ра ци ји по све ће ној ака де ми ку Пре дра гу 
Пи пе ру, одр жа ној 11. мар та 2022. го ди не у Ма ти ци срп ској.

2 Би о граф ске по дат ке о ака де ми ку П. Пи пе ру пре у зе ли смо са зва нич не стра ни це 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и из Пред ло га за из бор ака де ми ка Пре
дра га Пи пе ра за про фе со ра еме ри ту са Фи ло ло шког фа кул те та УБ. 
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гра ма ти ка ру ског је зи ка (на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду), Увод у сла ви сти ку, Ме-
то до ло ги ја лин гви стич ких ис тра жи ва ња, Исто ри ја и те о ри ја про у ча ва ња сло вен-
ских је зи ка (на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду), Сло ве нач ки је зик, Ма ке дон ски је зик (на 
Хан кук уни вер зи те ту у Се у лу).

Био је мен тор 15 док тор ских ди сер та ци ја и уче ство вао у ко ми си ја ма за од-
бра ну ве ли ког бро ја док тор ских те за. 

Ре цен зи рао је ви ше од 50 мо но гра фи ја и сто ти не на уч них ра до ва у на уч ним 
ча со пи си ма, уре дио мно штво збор ни ка и ко лек тив них мо но гра фи ја.

За до пи сног чла на Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 2003, а 
ре дов ни члан СА НУ по стао је 2012. го ди не. За ино стра ног чла на Ма ке дон ске ака-
де ми је на у ка и умет но сти иза бран је 2015. го ди не.

Уче ство вао је на ви ше на уч них ску по ва у СА НУ, од ко јих је не ке и ор га ни-
зо вао. У СА НУ је био се кре тар Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, члан Пред сед ни-
штва СА НУ, Из да вач ког од бо ра, Управ ног од бо ра Фон да за на уч на ис тра жи ва ња, 
пред сед ник Од бо ра за срп ски је зик и књи жев ност у по ре ђе њу са дру гим је зи ци ма 
и књи жев но сти ма и члан Од бо ра за срп ски је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич-
ких те о ри ја Оде ље ња је зи ка и књи жев но сти, пред сед ник Управ ног од бо ра Фон да 
„Ђор ђе Зе че вић“ за за шти ту и уна пре ђи ва ње ћи ри ли це, члан Ко ми си је СА НУ за 
стра те ги ју на уч ног ра да. Био је пот пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра „Срп ске ен ци-
кло пе ди је“. Био је члан Управ ног од бо ра МС, члан Оде ље ња за књи жев ност и је зик 
и Лек си ко граф ског оде ље ња, као и члан Од бо ра за до де љи ва ње на гра де за не го ва ње 
ћи ри ли це. На Фи ло ло шком фа кул те ту био је пред сед ник Са ве та Цен тра за срп ски 
као стра ни је зик. Био је члан Од бо ра за до де љи ва ње на гра де „Па вле и Мил ка Ивић“ 
Сла ви стич ког дру штва Ср би је.

* * *

Им пре сив на на уч на за о став шти на про фе со ра Пре дра га Пи пе ра са ма по се би 
пред ста вља га као чо ве ка ко ји је сво јим по сло ви ма при сту пао с пла ном и ви зи јом, 
а са др жај ње го вих књи га по ка зу је да је био све стран на уч ник ши ро ких за ма ха, 
сме ли ис тра жи вач нај ва жни јих те ма, мар љив ау тор или уред ник ка пи тал них ср би-
стич ких де ла, ка ква Ру си (ка ко сам од ње га чу ла) на зи ва ју на стольные кни ги, а то 
су при руч ни ци ко ји су ис тра жи ва чи ма стал но на рад ном сто лу јер их сва ко днев но 
кон сул ту ју (ПиПеР у: PiPer i radovanović 2008: 30).

По што кван ти тет и ква ли тет ње го ве би бли о гра фи је ука зу ју на це ло жи вот но 
пре га ла штво, до бру ор га ни за ци ју, мо на шку са мо ди сци пли ну, ду бо ку про ми шље-
ност, те мељ ност, спо соб ност раз ли ко ва ња бит ног од не бит ног, ја сно је да тре ба 
има ти пу но по ве ре ње и у ње гов по глед на прав це ко ји ма тре ба да се раз ви ја це ло-
куп на срп ска сла ви сти ка. Про фе сор Пи пер био је на уч ник ко ме је успе ва ло да 
на шу на у ку по сма тра од о зго и да из те пер спек ти ве, бо ље од мно гих ду гих, ви ди 
бе ли не у на шем на уч ном пеј за жу ко је тре ба по пу ни ти. Ни је се ште део, па је и сам 
или са са рад ни ци ма по пу нио не ке од њих. 

сТРаТегиЈаРазвоЈаслависТике. Јед но од кључ них ши рих пи та ња ко ја су ин три-
ги ра ла про фе со ра Пи пе ра је сте од су ство стра те ги је раз во ја сла ви сти ке у Ср би ји 
(ПиПеР 2018: 296). Пи тао се тре ба ли пре пу сти ти сла ви сти ку лич ним ин те ре со ва-
њи ма и ини ци ја ти ва ма или фор му ли са ти стра те ги ју и по ста ви ти за јед нич ке ци-
ље ве ко ји ће се ис пу ња ва ти пре ма осми шље ном пла ну. „Оствар љи вост стра те шких 
ци ље ва обич но се до во ди у не по сред ну ве зу са сред стви ма, ин сти ту ци о нал ном 
по др шком итд., а то, ма ко ли ко ва жно, ни је нај ва жни је јер су пер спек ти ве срп ске 
сла ви сти ке од ре ђе не, пре све га, ста њем ду ха. Што ви ше сла ви сти бу ду ра ди ли 
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свој по сао, [...] што ви ше бу ду уно си ли у свој рад прег ну ћа, по све ће но сти, све тлих 
иде а ла и до брих осе ћа ња, то се с ви ше оп ти ми зма мо же гле да ти у бу дућ ност“ (Пи-
ПеР 2018: 297). При ме ти ће мо да је ма ло лин гви ста ко ји раз ми шља ју о ши рем пла-
ну. Мно ги се не тру де да до при не су чак ни сво јој ужој ди сци пли ни, већ пла ни ра ју 
сво ја ис тра жи ва ња од да нас до су тра, у скла ду с те ма ма кон фе рен ци ја на ко је су 
по зва ни или, у нај бо љем слу ча ју, за да ци се би ра ју ис кљу чи во у скла ду са лич ним 
ин те ре со ва њем, без ини ци ја ти ве да се раз ми сли о по тре ба ма на уч не ди сци пли не 
ко јом се ба ве. 

каПиТалнадела. Стра те ги јом раз во ја срп ске лин гви сти ке мо ра ла би се ис-
пла ни ра ти пре све га ка пи тал на де ла ко ја нам не до ста ју. На во де ћи при ме ре пољ ских 
кон тра стив них гра ма ти ка, пољ ско-ино сло вен ских и др., Пре драг Пи пер се у раз-
го во ру са Ми ло шем Јев ти ћем, 2002. го ди не, по жа лио да не ма мо нор ма тив ну гра-
ма ти ку, кон тра стив не гра ма ти ке и дру ге при руч ни ке. „Не до ста ју нам“, ре као је, 
„син те тич ки ра до ви о са вре ме ном срп ском је зи ку, ка кве ско ро сви дру ги сло вен ски 
на ро ди за сво је је зи ке има ју, на пи са ни на те о риј ско-ме то до ло шким осно ва ма мо-
дер не лин гви сти ке, а ра зу мљи ви ши рем кру гу чи та ла ца“ (ПиПеР у: ЈевТић 2002: 46). 
И по што ни је био од оних ко ји тек при ме те шта нам не до ста је и ни кад се не по тру-
де да део то га те ре та са ми по не су, про фе сор Пи пер је за јед но са про фе со ром Клај-
ном на пи сао Нор ма тив ну гра ма ти ку срп ског је зи ка, ко ју је са мом се би за дао у 
раз го во ру са Ми ло шем Јев ти ћем.

заЈедниШТво. Да би на ста ја ла ка пи тал на де ла, од кључ не ва жно сти је за јед-
ни штво. Пре драг Пи пер је го во рио да „мо ра мо не го ва ти дух са рад ње и за јед нич ког 
ра да на сло же ним по сло ви ма. На уч ни на пре дак не сто ји са мо на из у зет ним по је-
дин ци ма не го и на бр ој ним дру гим по сле ни ци ма удру же ним на круп ни јим или 
ма њим на уч ним за да ци ма“ (ПиПеР у: ЈевТић 2002: 90). Ко ли ко је то те шко тек ће мо 
ви де ти ка да бу де мо по ку ша ли да се удру жи мо у на ме ри да се из ра ди не ка но ва, 
мо дер на гра ма ти ка срп ског је зи ка. Иа ко смо број ча но ма ла на уч на за јед ни ца, мно-
ги струч ња ци ко ји про у ча ва ју исту је зич ку ди сци пли ну чи не то из раз ли чи тих 
те о риј ско-ме то до ло шких пер спек ти ва, а има ју не по мир љив став пре ма на уч ном 
при сту пу оста лих ис тра жи ва ча. 

коРисносТПогледасасТРане. Спо ми њу ћи Гра ма ти ку Пра ви це Мра зо вић и 
Зо ре Ву ка ди но вић, ко ја је пи са на под ути ца јем не мач ких де пе ден ци ја ли ста, проф. 
Пи пер је ову књи гу са сим па ти ја ма на звао „те о риј ским иза зо вом“ (ПиПеР 2018: 46). 
Раз у мео је да не по сто ји са мо јед на гра ма ти ка и са мо је дан мо гућ при ступ опи су 
гра ма тич ких по ја ва и од но са. Раз ми шљао је о ко ри сно сти „по гле да са стра не“, 
ка ко је то на звао, за ко ји се има ма ло раз у ме ва ња у на шој на уч ној сре ди ни: „Као 
што се тзв. ʼза ви чај на ди ја лек то ло ги јаʼ не сма тра оп ти мал ним об ли ком ди ја лек-
то ло шког ра да, та ко се ни ʼза ви чај на гра ма то гра фи јаʼ не мо же сма тра ти екс клу-
зив ним об ли ком гра ма тич ких ис тра жи ва ња. Уо ста лом, то по твр ђу ју и при ме ри из 
дру гих сла ви стич ких сре ди на, нпр. ве ли ки до при нос пољ ској гра ма то гра фи ји 
да ли су ро ма ни ста и ру си ста Ста ни слав Ка ро лак и ру си ста Анд жеј Бо гу слав ски; 
је дан од во де ћих лин гви ста Пра шког лин гви стич ког сер кла био је ан гли ста Ви љем 
Ма те зи јус [...], што ни је би ло пре пре ка за њи хо ве зна чај не до при но се у ду гим обла-
сти ма, не са мо због од лич ног по зна ва ња друк чи јег је зич ког ма те ри ја ла, не го и због 
те мељ ног по зна ва ња дру гих лин гви стич ких те о ри ја и ме то да“ (ПиПеР 2018: 46). 

еквилибРиЈуМТРадиЦионалногиМодеРног. Јед на од ли ни ја раз гра ни ча ва ња 
срп ских лин гви ста је сте тра ди ци о на лан или мо де ран те о риј ско-ме то до ло шки при-
ступ у ис тра жи ва њи ма. Про фе сор Пи пер се за ла гао за отво ре ност пре ма оба ова 
при сту па: „На у ка о је зи ку, као и на у ка уоп ште, иде пу тем за ко ји се ве ру је да је пут 
на уч ног на прет ка, осла ња ју ћи се, с јед не стра не, на тра ди ци ју, а с дру ге – на мо дер-
но [...] У та квом стал ном пре ба ци ва њу те жи шта с тра ди ци је на мо дер но и обр ну то 
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оства ру је се ри там и ди на ми ка на уч ног раз во ја. По ку ша ји ко ра ча ња са мо јед ном 
но гом или за не ма ри ва ња јед ног у ко рист дру гог – тра ди ци је у ко рист мо дер ног 
или обр ну то – од но сно на ру ша ва ње нео п ход ног стал ног екви ли бри ју ма из ме ђу 
тра ди ци о нал ног и мо дер ног би ло би ра си па ње сна га, гу бље ње рав но те же и за о-
ста ја ње у оп штем хо ду и тем пу раз во ја са вре ме не на у ке о је зи ку уоп ште и лин гви-
стич ке сла ви сти ке по себ но“ (ПиПеР 2018: 303–304). 

великиПоЈединЦисРПскеФилологиЈе. Је дан од раз ло га због ко јег је за јед ни штво 
у лин гви стич ким по сло ви ма то ли ко ва жно ле жи у чи ње ни ци да су се све је зич ке 
ди сци пли не ве о ма раз ви ле и да да нас не по сто ји по је ди нац ко ји би био до вољ но 
ком пе тен тан да сам на пи ше ква ли тет ну гра ма ти ку или не ки сли чан при руч ник. 
Мо жда се због то га ау то ри тет по је ди на ца ума њу је. У про шло сти је уло га по је ди-
на ца у на шој на у ци би ла да ле ко ве ћа, а њи хов углед знат ни ји, иа ко се, ка ко је 
при ме ћи вао Пре драг Пи пер, по не кад пре те ри ва ло у тим оце на ма: „Уло га по је ди них 
лич но сти у раз во ју срп ске фи ло ло ги је би ла је не сум њи во вр ло ве ли ка, за шта је у 
мно гим на уч ним ра до ви ма да то оби ље по твр да. Ме ђу тим, на гла ша ва ње све га на-
пред ног што су ис так ну ти по је дин ци да ли срп ској фи ло ло ги ји по вре ме но је ишло 
до пре на гла ша ва ња, уз за не ма ри ва ње оно га у че му су ти на уч ни ци мо жда би ли 
ма ње успе шни или оно га што из не ких раз ло га ни су да ли. Исто вре ме но су, због 
пре о вла ђу ју ћег усред сре ђи ва ња на уло гу зна чај них по је ди на ца у исто ри ји срп ске 
фи ло ло ги је, по не кад оста ја ли у сен ци те чи ње ни це не ки дру ги аспек ти ње не исто-
ри је, нпр. ње на дру штве на по за ди на“ (ПиПеР 2018: 8). Ову за ни мљи ву ми сао о 
ути ца ју дру штве ног кон тек ста на на уч но де ло зна чај них по је ди на ца Пре драг Пи-
пер је по но вио ви ше пу та: „Не чи је на уч но де ло мо же се по сма тра ти у кон тек сту 
оп штих од ли ка лич но сти ко ја га је ство ри ла, па и дру штва у ко јем је на ста ло, 
оно га што му је прет хо ди ло и оно га што му је сле ди ло“ (ПиПеР 2018: 207). И исто-
ри ју на у ке, као и исто ри ју уоп ште, проф. Пи пер је раз у мео у ду ху по ве за но сти 
окол но сти и уче сни ка, тј. као „укуп ност про це са, до га ђа ја, њи хо вих уче сни ка и 
окол но сти у ко ји ма су они де ло ва ли“ (ПиПеР 2018: 21), што је у скла ду са кон цеп-
ци јом на уч них ре во лу ци ја То ма са Ку на, пре ма ко јој „на уч не ре во лу ци је има ју 
сво је при прем не пе ри о де, ко ји у на уч ној исто ри о гра фи ји обич но оста ју у сен ци 
ефек та пре лом ног мо мен та та квих ре во лу ци ја“ (ПиПеР 2018: 13). Да кле, све у куп не 
окол но сти чи ни ле су ау то ри те те оним што су би ли, а, исто вре ме но, окол но сти у 
ко ји ма жи ви мо оне мо гу ћа ва ју да по је дин ци да нас има ју она ко зна чај ну уло гу ка кву 
су не ки од њих мо гли има ти у про шло сти.

закаТедРекаоЈезгРанаучногРада. За ла жу ћи се за сла ви стич ке ка те дре на 
уни вер зи те ти ма као сре ди шта на уч ног жи во та, про фе сор Пи пер нас под се ћа на 
не ке ак тив но сти ко је нам не до ста ју ка ко би смо ожи ве ли уло гу на уч них ин сти ту-
ци ја: „Жи ви мо у вре ме ка да све при сут не про мо ци је ко је су углав ном ме ша ви на 
из да вач ког и лич ног мар ке тин га по сте пе но по ти ску ју и до бру на уч ну ди ску си ју и 
пре да ва ња у ко ји ма се про бле ми са гле да ва ју с ви ше ре ле вант них стра на, а не са мо 
с јед не, ис кљу чи во афир ма тив не. На уч не сед ни це ка те да ра као да су дав на про-
шлост, лин гви стич ка сек ци ја Фи ло ло шког фа кул те та одав но не по сто ји. Го сто ва-
ња стра них про фе со ра, обич но из не над на, по не кад вр ло ква ли тет на, као да су 
слу чај на, по зи ви за њих се че сто не при пре ма ју на ка те дри не го се за пре да ва ња 
че шће са зна са огла сне та бле“ (ПиПеР 2018: 293–294).

унивеРзиТеТсвеТисава. Про фе сор пред ла же да се Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
на зо ве: „Уни вер зи тет Све ти Са ва, по пр вом срп ском ар хи е пи ско пу, уте ме љи ва чу 
са мо стал но сти срп ске пра во слав не цр кве и јед ном од уте ме љи ва ча срп ске др жа ве, 
ди пло ма ти је, пра ва, здрав стве ног си сте ма, уте ме љи ва чу срп ске про све те и ле пе 
књи жев но сти. Као што у Не мач кој је дан од нај по зна ти јих уни вер зи те та но си име 
Мар ти на Лу те ра, у Шкот ској Св. Ан дре ја, у Ен гле ској Све те Тр о ји це, у Бу гар ској 
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Св. Кли мен та Охрид ског, у Ма ке до ни ји Св. Ки ри ла и Ме то ди ја итд., па на њи ма 
сту ди ра ју и пре да ју при пад ни ци раз ли чи тих кон фе си ја, аг но сти ци и ате и сти, та-
ко, и још ви ше, има осно ва да се Уни вер зи тет у Бе о гра ду на зо ве Уни вер зи тет 
Све ти Са ва“ (ПиПеР у: ЈевТић 2015: 21). 

инсТиТуТзаслависТику. Још је дан пред лог при вла чи па жњу. Још од 1995. 
го ди не, проф. Пи пер се за ла гао за осни ва ње Ин сти ту та за сла ви стич ка ис тра жи-
ва ња, ка кав не ке дру ге зе мље има ју (ПиПеР у: ЈевТић 2002: 52). Мо жда би се с ово-
га ме ста мо гла по кре ну ти ини ци ја ти ва за осни ва ње Ин сти ту та за сла ви сти ку ко ји 
би по нео име ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра.

салоШегПРеМагоРеМ. Ове и пре гршт дру гих иде ја про фе со ра Пи пе ра тре ба 
да нас оку пе и оку пља ју јер је та квих дра го це них искри све ма ње. И он је то знао. 
Још 2002. го ди не, ре као је: „Жи ви мо у вре ме ну по тро ше них ве ли ких иде ја (ско ро 
свих), а у бу дућ но сти се још ни не на зи ре ко ји ће кон цепт (не ки ста ри, об но вље ни 
или са свим но ви) опет оку пи ти љу де и по кре ну ти их пре ма не че му, на дам се, бо-
љем и пле ме ни ти јем од оно га што је са да у вр ху пре о вла ђу ју ћег си сте ма вред но сти. 
Да кле, ви дим да ства ри са да иду са ло шег пре ма го рем, али ве ру јем да ће иза то га 
би ти бо ље. Би ћу сре ћан ако до че кам да ви дим бар по че так то га бо љег“ (ПиПеР у: 
ЈевТић: 2002: 64). На жа лост, ни је до че као. 

На ма пре о ста је да уте ху про на ла зи мо у ова квим за пи си ма на ших дра гих 
про фе со ра, сна гу – у се ћа њу на њих, а на ду и елан – у по ку ша ји ма да њи хо ве за-
ми сли оства ри мо. Не ка жи ви успо ме на на про фе со ра Пре дра га Пи пе ра!

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ЈевТић, Ми лош. Из сла ви стич ке ри зни це. Раз го во ри са Пре дра гом Пи пе ром, Бе о град: 
Бе о град ска књи га – Ва ље во: Кеј, 2002.

ЈевТић, Ми лош. Жи вот је зи ка. Раз го во ри са Пре дра гом Пи пе ром, Бе о град: Бео град ска 
књи га, 2015.

ПиПеР, Пре драг. При ло зи исто ри ји срп ске лин гви стич ке сла ви сти ке. Дру га по ло ви на 
ХХ ве ка, Бе о град: Чи го ја, 2018.
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Часопис Зборник Матице српске за књижевност и језик објављује ори-
гиналне радове из свих области истраживања књижевности (књижевна исто-
рија, теорија књижевности, мето дологија проучавања књижевности, ком-
па ративистика), грађу и приказе, као и лингвистичке радове који су не посредно 
везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени или по-
нуђени за објављивање у некој другој публикацији не могу бити при хваћени. 
Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саоп ште ња, по-
датак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну прве стра-
нице чланка. 

Језици рада су српски језик, остали словенски језици, енглески, не мач ки 
и француски. За радове на српском језику примењује се Правопис српско га 
језика Митра Пешикана, Јована Јерковића и Мата Пижурице (Нови Сад: 
Матица српска, 2010).

1. ПРедаЈаРукоПиса
Рад послати одштампан на адресу: Уредништво Зборника Матице срп ске 

за књижев ност и језик, Матица српска, Улица Матице српске 1, 21000 Нови 
Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати на 
адресу: milena.kulic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити 
податке о аутору, него их дати у тексту електронске поруке (на зив и седи ште 
установе, електронска адреса аутора). Ако је аутора више, за свакога наве-
сти тражене податке. Штампана верзија рукописа може бити замењена елек-
тронском верзијом у PD формату. Рукописи се не враћају ауторима. 

2.ПРоЦесРеЦензиРања
Радове рецензирају два квалификована рецензента. У року од два ме-

се ца од пријема ру кописа аутори ће бити обавештени о томе да ли је рад 
при хваћен за објављивање. Поступак рецензирања је анониман у оба сме ра. 
Рок за објављивање прихваћених радова је 12 месеци од предаје коначне 
верзије рукописа.

3.елеМенТиРада(обавезан редослед):
а) име и презиме аутора: у студијама и чланцима изнад наслова уз леву 

маргину, у при казима испод текста уз десну маргину, курзивом; назив и број 
пројекта/програма у оквиру којег је чланак настао наводи се у подбелешци, 
везаној звездицом за наслов рада; 

б) наслов рада: верзалом, центриран; 
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в) сажетак (до 8 редова): на језику основног текста, без ознаке Са же
так; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на основни текст;

г) Кључне речи (до 5): на језику основног текста; лева марги на увучена 
1,5 cm у односу на основни текст;

д) основни текст; 
ђ) ИЗВОРИ И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА: центрирано; 
е) резиме садржи: име аутора уз леву маргину, наслов рада (верзалом, 

центрирано), ис под наслова Резиме (центрирано и спационирано), текст 
резимеа; уколико је рад на српском језику, резиме може бити на енглеском, 
немачком, руском или француском; уколико је рад на страном језику, ре зи ме 
је на српском; ако аутор није у могућности да обезбеди резиме на одго ва-
рајућем језику, треба да га напише на језику рада, а Уредништво ће обез бе дити 
пре вод. 

ж) назив и адреса установе у којој је аутор запослен и електронска адре-
са аутора, уз ле ву маргину (у приказима уз десну); називи сложених орга-
ни зација треба да одражавају хије рархију њихове структуре, један испод 
другог.

4.ФоРМаТ
а) стандардни: А4; маргине 2,5 cm; 
б) фонт: Times New Roman; друге фонтове употребљене у тексту по-

сла ти као посебан фајл; 
в) величина слова: основни текст 12 pt, a сажетак, кључне речи, под-

но жне напомене, извори, цитирана литература, резиме, назив и адреса уста-
нове и електронска адреса аутора 10 pt;

г) размак између редова: 1,5; 
д) напомене: у дну стране (footnotes, а не endnotes), искључиво аргу-

мен тативне; први ред увучен 1,5 cm у односу на основни текст; 
ђ) за наглашавање се користи италик (не болд); 
е) наслови појединих сегмената рада дају се малим верзалом, увучени 

за 1,5 cm и инте грисани у почетне параграфе; пожељно је да буду ну ме ри са ни 
(1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па раграфи 1., 2. итд. одвајају се од претходног па раграфа 
једним празним редом, а параграфи 1.1., 1.2. итд. размаком од 6 pt.

5. ЦиТиРанеФоРМе
а) наслови посебних публикација који се помињу у раду штампају се 

италиком;
б) цитати се дају под двоструким знацима навода (у раду на српском 

„...“, у радовима на другим језицима у складу с одговарајућим правописом), 
а цитат унутар цитата под једно струким знацима навода (’...’); пожељно је 
цитирање према изворном тексту (оригиналу); уколико се цитира преведени 
рад, у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу; 
доследно се придржавати једног од наведених начина цитирања; 
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в) краћи цитати (2–3 реда) дају се унутар текста, дужи цитати се из-
два јају из основног текста (увучени), са извором цитата датим на крају; 

г) пример се наводи италиком, а његов превод под једноструким зна-
ци ма навода (’...’).

6. ЦиТиРањеРеФеРенЦи интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упућивање на студију у целини: (саМаРџиЈа 2011); 
б) упућивање на одређену страну студије: (murPhy1974: 95); 
в) упућивање на одређено издање исте студије: (деРеТић 20044: 82); 
г) упућивање на студије истог аутора из исте године: (Павић1972а: 

34), (Павић1972б: 93); 
д) упућивање на студију два аутора: (Радевић–МаТиЦки2010: 52–55);
ђ) студије истог аутора наводе се хронолошким редом: (живковић1970;

1983); 
е) уколико библиографски извор има више од два аутора, у парентези 

се наводи прези ме првог аутора, док се презимена осталих аутора замењују 
скраћеницом и др./et al.; 

ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (суваЈџић 2005: 201; ПеТковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. ЦиТиРаналиТеРаТуРа
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег“ параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.

Литература се наводи на следећи начин:
а) књига (један аутор):
Павић, Милорад. Историја српске књижевности барокног доба. Бео-

град: Нолит, 1970.
б) књига (више аутора):
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Радевић, Милорад, Миодраг МаТиЦки. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину“. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
живковић, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil“-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
ПиПеР, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
наука и уметности – Београдска књига – Институт за српски језик САНУ, 
2005.

е) рукописна грађа: 
николић, Јован. Песмарица. Темишвар: Архив САНУ у Београду, сигн. 

8552/264/5, 1780–1783.
ж) публикација доступна on-line: 
felluGa, Dino. Survey of the Literature of England. <http://web.ics.purdue.edu/ 

~felluga/eng241/index.html> 18. 09. 2009. 
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