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ПОЕТИЧКА ИСПОВЕСТ

Милован Данојлић

ЧЕМУ ПОЕЗИЈА?

Ова кво пи та ње се по ста вља или из крај њег оча ја ња, или из без бри-
жне плит ко ум но сти. Пе снич ко ми шље ње и из ра жа ва ње ак тив но уче ству-
је у по ди за њу мо рал ног здра вља на ро да и у ја ча њу ње го вог је зи ка, у за-
сни ва њу и про чи шћа ва њу ње го ве осе ћај но сти, као и исто риј ске са мо све-
сти. Те шко је и за ми сли ти наш ко лек тив ни сен зи би ли тет без На род ног 
Пе ва ча, Ву ка, Ње го ша, Ан дри ћа и Цр њан ског, да по ме нем са мо њих. У 
нај ду бљем мра ку ро бо ва ња гу слар је под се ћао слу ша о це ко су би ли и шта 
би по но во мо гли би ти. Пе сма је од и гра ла не за о би ла зну уло гу у бор би за 
го ли оп ста нак; Зма је во „Њој зи хва ла“ до ла зи из ду ше це лог на ро да. Све 
умет но сти да ју до при нос осми шља ва њу жи во та, ње го вом са мо пре ва зи ла-
же њу, али нас умет ност ре чи, и пе сма као њен су блим ни об лик, до ди ру је 
у нај о се тљи ви ји жи вац, пре но се ћи зна ња и ис ку ства ко ја су у нас уса ђе на 
са је зи ком, раз от кри ва ју ћи оно што је за пре та но ду бо ко у на ма. 

Пе сник је ко пач ко ји пре ко ру ку пре ту ри бр да ру да че да би, ако му се 
по сре ћи, из ву као по ко је зр но зла та. И док тр гов ци и бан ка ри пле ме ни те 
ме та ле по хра њу ју у до бро чу ва ним тре зо ри ма, пе сник их бес плат но ну ди 
род ној је зич кој за јед ни ци, да је их жи ви ма, као и они ма ко ји ће се тек ро-
ди ти. 

Мно го их је ко ји се ба ве ру да ре њем и ис пи ра њем зла то но сног пе ска, 
и сва ко ме се Му за, бар у јед ном тре нут ку, бла го на кло но осмех не, да га на-
гра ди за са мо пре гор ни труд. Ге те ни је пот це њи вао ни је дан до при нос 
умет но сти пе ва ња. По сто је ве ли ки пе сни ци мар ги нал них сре ди на: се о-
ских, ва ро шких, школ ских, ка фан ских, или за тво ре них про фе си о нал них 
кру го ва. Они и та мо, да ле ко од очи ју ши ро ке јав но сти, оба вља ју све ту ду-
жност: укљу чу ју пе сму у жи ву сва ки да шњи цу. Обич ни Фран цу зи, да нас, 
има ју оби чај да сва ком бо љем шан со ни је ру до де ле ти ту лу ве ли ког пе сни-
ка, у че му не гре ше, бар не пре ви ше. Од шан со ње ра до би ја ју оно што им 
је по треб но, што мо гу да при ме, што је до во љан раз лог да их сма тра ју ве-
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ли ки ма. Ни во на ко јем се уто ља ва ова ду хов на по тре ба не мо ра, по објек-
тив ним естет ским ме ри ли ма, би ти на ро чи то ви сок да би, су бјек тив но, за-
до во ља вао оче ки ва ња слу ша о ца. Уло га пе сме је об на вља ње и ја ча ње ви-
тал не енер ги је, усме ра ва ње и упот пу ња ва ње емо тив ног жи во та. При том 
је не ва жно да ли је пе сма на ста ла у оча ја њу или у ра до сти; глав но је да бу-
де ја ка, деј стве на, да пре у зме и пре до чи оно што са ми до жи вља ва мо, да 
нас осло бо ди не ре ци вог и те шко до ми сли вог. 

Чи ње ни ца да ви со ка по е зи ја не ма мно го чи та ла ца ни је, по се би, за-
бри ња ва ју ћа, под усло вом да ши ро ке ма се сво ју по тре бу за пе смом за до-
во ља ва ју на не ком спо ред ном те ре ну, на „ни жем“ ни воу. Слаб од јек штам-
па них збир ки сво је вр стан је по ка за тељ њи хо ве дра го це но сти. Као и сва ка 
есен ци ја, и по е зи ја се нај лак ше при ма у раз бла же ном ста њу. Ка фан ска по-
пев ка „Узми све што ти жи вот пру жа, да нас си цвет, су тра уве ла ру жа“ 
по ру чу је оно што смо већ чу ли у по зна том Рон са ро вом со не ту, што су ва-
ри ра ли Бо длер, Јејтс и Ке но, али је из раз раз го ли ће ни ји и про сто ум ни ји. 

РА ЂА ЊЕ ПЕ СМЕ

Ка да сте на пи са ли пр ву пе сму? Ђа ци ко ји ми по ста вља ју ово пи та ње 
не слу те на ка кве ме му ке ста вља ју. Они тра же ја сан од го вор, а ја им га не 
мо гу да ти. У ста њу сам да за ми слим ме сто и вре ме кад сам скло пио пр во 
сти хо тво ре ни је, али не и да ее за ку нем да је то баш та ко би ло. По че му се 
за ми шља ње раз ли ку је од из ми шља ња? По то ме што се, ипак, на не што 
осла ња, ако не у све сним, оно у под све сним сло је ви ма ми шље ња и пам ће-
ња. Људ ску по тре бу за пе смом и скло ност ка пе ва њу уоча ва мо још у ко-
лев ци, док нам мај ка пе ву ши успа ван ке; на њу од го ва ра мо за до вољ ним 
мр мо ре њем, цик та њем или пла чем, за ви сно од рас по ло же ња. Пе сник по-
чи ње да „ства ра“ са кри ком у ча су ро ђе ња. У пр вом су сре ту са све том, и у 
де тињ ству, сви смо пе сни ци. Ка сни је, са од ра ста њем, ве ћи на се ура зу ми, 
угу ши у се би ма лу ноћ ну му зи ку, из ле чи се од при ши ва ња уз бу дљи вих 
при зо ра и нео бич них сли ка, по да се јед но о бра зној и јед но крат ној ствар-
но сти; тек по не ко и у зре лом до бу са чу ва при јем чи вост за за вод нич ке ча-
ри ма ште и сла сну пу но ћу ре чи. 

Као де ча ка, опи ја ле су ме пе сме ко па ча и же те ла ца ко ји се у су мрак 
вра ћа ју с по сла, као и чо бан ске по пев ке у је се њим по по дне ви ма. Ти су гла-
со ви би ли у не по ре ци вој ве зи са не чим што пре ма шу је људ ски жи вот, што 
је с оне стра не зе маљ ског и ви дљи вог. А штам па ну пе сму сам от крио по-
шав ши у основ ну шко лу, у бу ква ру и у чи тан ци. Та да ми je сва ка ко, до-
шла на ум мо гућ ност да и сам по не што сро чим у сти ху. Мо ра да ми је пр-
ви пу то каз дао Чи ка-Јо ва Змaj, без ко јег се школ ски при руч ни ци за је зик 
и књи жев ност ни су мо гли за ми сли ти. Ме ни је тај пе сник, у ра ном де тињ-
ству, био бли зак из још јед ног раз ло га. У мај чи ном род ном се лу жи вео је 
не ки се љак ко јег су зва ли Змај. He знам ка ко ни због че ка, тек, че сто су га 
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спо ми ња ли у ку ћи, и ја сам био уве рен да је он са ста вљач оних пе сми ца 
на ко је сам че сто на и ла зио у школ ским књи га ма. Чи ни ло ми се да сам 
ушао у тај ну за ко ју ни ко око ме не не зна. У су сед ном се лу је жи вео чо век 
у чи ју сам ва жност је ди но ја био упу ћен, док су се ља ци го во ри ли о ње го-
вим не ва жним осо би на ма. Чи ни ми се да је био бо гаљ...

За пе сни штво се опре де љу је мо у тре нут ку кад, под при ти ском ви ђе-
ног и до жи вље ног, a no угле ду на не ког по зна тог пе сни ка, по ку ша мо да 
оно што осе ћа мо и ми сли мо пре то чи мо у ре чи. Угле да ње је при ро дан 
ства ра лач ки реф лекс, а из вор ност се, при том, ме ри сте пе ном оде ту па ња 
од оно га ко нам је по с лу жио као узор. Та ле нат је по клон ко ји се до би ја од 
Ви шњег, а ње го ва упо тре ба се да де на у чи ти. Нa не ким аме рич ким и европ-
ским уни вер зи те тима ве шти на пи са ња се из у ча ва на по себ ним кур се ви ма. 
Ја пре ма тој иде ји га јим од бој ност иако, прет по ста вљам, у њој има и не че-
га ко ри сног. Пи сац про зних са ста ва под ра зу ме ва и не ке тех нич ке ве шти не 
и по ступ ке. Крат ка пе сма је из дах, по ме ри, yкycy и зна њу по је дин ца; дру ги 
тај из дах мо гу про це њи ва ти, не и по бољ ша ва ти. Са спе во ви ма ствар сто ји 
друк чи је. Ко зна на шта би ли чи ла ха о тич на и рас при ча на Пу ста земљa 
Т. С. Ели о та, да је Езра Па унд ни је про че шљао, скра тио и пре у ре дио. Бо жан-
стве на ко ме ди ја је, из ме ђу оста лог, и три јумф јед ног те шког и оба ве зу ју ћег 
тех нич ког обра сца. Без му ке се пје сна не ис по ја... Му ке про жи вља ва ња, и 
му ке пре но ше ња у је зик. 

Књи жев ни дар је не бе ски по клон, али се кат кад по ја вљу је и у то ку 
жи во та, про бу ђен ја ким ис ку ше њи ма и ду шев ним по тре си ма. Са ми до-
жи вља ји уме ју да раз ви ју спо соб ност по треб ну за њи хо во из ра жа ва ње. 
Та ле нат се ра ђа из пре шне по тре бе за осло ба ђа њем оно га што се у чо ве ку 
на ку пи ло, али се он, исто та ко, мо же из гу би ти у раз до бљи ма ду хов не за-
пу ште но сти и ја ло вог дру штве ног ан га жо ва ња, Пе сма се кло ни ћиф те и 
по ли ти кан та, она бе жи од тр гов ца и по дла ца као ђа во од кр ста. Жи вот ни 
ло мо ви, ако успе мо да их пре жи ви мо, до но се ду хов ну об но ву, из о штра ва-
ју при јем чи вост за исти ну и ле по ту. По е зи ја се др жи стро гог мо рал ног 
кôда, њу учвр шћу је от пор пре ма ла жи ма, по лу ми шље њу и не ми шље њу, 
пре ма кон вен ци ја ма ко је уни жа ва ју па мет и ду шу. Пу на исти на ce, у прак-
си очу ва ња го лог жи во та, не пре ста но за ма гљу је и кри во тво ри; ми шље њу, 
и у по сту па њу, че сто се за у ста вља мо на по ла пу та, об ма њу ју ћи се бе и дру-
ге. За та шка ва мо сво ју из гу бље ност, уза луд ност, смрт ност и глу пост; гу-
та мо отров гнева и мр жњи у ко ји ма ли ку је ја ло во зло. 

Пе сма је по бу на про тив све га што гу ши сло бо ду жи вље ња и ми шље-
ња. Она је од го вор на тај ном жи во ту ду ха, ње на реч је с оне стра не са мо-
жи вих ра чу ни ца и очај нич ких на год би са не сре ћом. Као чо век, пе сник 
мо же би ти не са мо жр тва, не го и иза зи вач за ла ко ји ма је за тро ва на сва ки-
да шњи ца; ва жно је да у пе сми, том нај ви шем и нај те жем ис пи ту, дад не 
тач не од го во ре на су штин ска пи та ња зе маљ ског по сто ја ња, а да ли ће то 
учи ни ти у скла ду са сво јим гра ђан ским по на ша њем, или про тив соп стве-
не жи вот не си ту а ци је, од спо ред ног је зна ча ја. Ви јон је убио чо ве ка, не ког 
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све ште ни ка, и тај је чин без од је ка у на шим ду ша ма; страх од смр ти, ис-
ка зан у Ба ла ди обе ше них, до при нео је утвр ђи ва њу на ше осе ћај но сти, тај 
страх је ушао у ба шти ну људ ске вр сте. Пе сми је до пу ште но да се жр тву је 
за за блу де и илу зи је свог твор ца, али не и за ту ђе иде је, усво је не из днев-
но по ли тич ких или ко ри сто љу би вих раз ло га. Да де се сро чи ти убе дљив 
или не у бе дљив, искрен или не ис крен чла нак у ко рист ка кве пар тиј ске 
иде о ло ги је, али не и пе сма. Она та кву слу жбу од ба цу је као што ор га ни-
зам не при ма по гре шно пре са ђен ор ган. Ра ци о нал на ме ри ла њу сла бо и 
ус пут оба ве зу ју. Ра зум про це њу је, ку пу је и пре про да је, тр гу је, сад до бит, 
сад са гу бит ком, а про пе ва тек он да кад се по му ти, кад из гу би осло нац у 
по све ће ној ствар но сти. Пе сма је ме ра искре но сти и из вор но сти би ћа, она 
не ма ри за кућ ну при стој ност, она се од ре кла ко ри сно сти и дру штве не 
успе шно сти и кон вен ци ја ко је олак ша ва ју оп ште ње ме ђу уче сни ци ма жи-
вот не утак ми це!

Ра но сам осе тио жи ву упу ће ност на ре чи, до жи вео њи хо ву сласт и 
ми ло шту, њи хо во бру ја ње ко је упра во у пе сми до сти же нај сло же ни је то но-
ве. У мла до сти, а бог ме и ка сни је, пе сма је ис тра ја ва ла у мом да ху, но сио 
сам је као по себ ну рит ми ку кре та ња, ди са ња и ми шље ња. Жи вео сам и до-
жи вља вао свет као пе сник; мо ји сти хо ви су тек је дан, мо жда не нај у бе дљи-
ви ји до каз пе снич ког од но са пре ма би ћи ма и по ја ва ма. Ов де се, на и ме, на-
ме ће по тре ба раз ли кова ња из ме ђу спо соб но сти при ма ња и до жи вља ва ња 
пе сме, и ства ра лач ког уме ћа ко јим се јед но ви ђе ње ства ри, је дан до жи вљај 
ствар но сти, ус по ста вља у том, де лат ном вер бал ном об ли ку. Јед но је дар за 
при ма ње и уче ство ва ње у пе сми, а дру го вешти на пре но ше ња и по нов ног 
иза зи ва ња оно га што се за че ло у ду би на ма би ћа. Има вид но уз бу ђе них сти-
хо ва ко ји не уз бу ђу ју, као што је Џорџ Ор вел при ме тио да по сто је до бре 
ло ше пе сме, оне што на од ре ђе ном ни воу, и за од ре ђе но вре ме, оства ру ју леп 
учи нак, не ра чу на ју ћи на дуг жи вот у дру гом вре ме ну и у про ме ње ним 
окол но сти ма.

У сво ју спо соб ност уче ство ва ња у ва ља ној по е зи ји ни кад ни сам сум-
њао, као што у ства ра лач ки дар ни кад ни сам до кра ја ве ро вао. Ка ко год ко 
оце њи вао оно што сам дао у лир ским, деч јим и са ти рич ним пе сма ма, у 
пре пе ви ма и епи гра ми ма, чи ни ми се да је мој рад на сти ху уне ко ли ко 
оправ дан.

Пе сник је чу вар злат ног кљу ча је зи ка, пр во све ште ник и љу бав ник ма-
тер ње ре чи. Ди вим се љу ди ма ко ји ра де са опи пљи вим ма те ри ја ли ма. Зе мља 
и ва тра, гво жђе и ка мен, за ме не су пре вас ход но ре чи; оне су леп ше, пу ни је 
и по дат ни је од ства ри ко је име ну ју. Љу ди ствар ног жи во та се же не ле пим 
де вој ка ма, пе сни ци им пи шу сти хо ве. Ко до би ја, гу би; ко гу би, до би ја: све 
за ви си где сто ји мо и у ком прав цу гле да мо.
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ПЕ СМА, СВУ ДА И У СВЕ МУ

Све што по сто ји је Ποίησις (по је зис, де ло, чи ње ње, из ра ђе ви на, твор-
ница//песнич ки са став). Свет је ве ли ка пе сма ство ре на у ча су не до сти жног 
на дах ну ћа, иза же та у јед ном да ху, све ко је је ис пу ни ло ни шта. Ње гов за-
чет ник га је иза жео. У тре нут ку, у маг но ве њу, да би га по том шест да на 
по пра вљао и до пу ња вао, рас по ре ђи вао по је ди но сти, по ве зи вао ну жно сти, 
ускла ђи вао ве зе и уло ге. Би ћа и ства ри, биљ ке и зве ри, шу ме и обла ци, ре-
ке и мо ра, ри бе у ре ка ма и мо ри ма, по ре ђа ни су као што су у пе сми по ста-
вље не ор ган ски по ве за не ре чи. Тво ре ви на је не са гле ди ва и ко нач на у сво-
јој бес ко нач но сти, и кроз њу, с крajа на крај, стру ји исти дах – исти за мах 
по кре нут“ не у вре ме ну, не го с вре ме ном.“ Је дан пут за по чет, про цес не ма 
кра ја, ни у про сто ру, ни у тра ја њу: ни је нам да то да га до ми сли мо, а ка мо-
ли са гле да мо. Об у хва ће ни смо њи ме: жи ве ћи, уче ству је мо у пе сми. 

Пе сма је рад, а рад је ве ли ка, усре ћу ју ћа, тру до љу би ва игра. Во лим 
све вр сте људ ске де лат но сти, по себ но оне ко је се оба вља ју у отво ре ном 
про сто ру, на чи стом ва зду ху, у про хлад ном да ну, кад се, за хва љу ју ћи оно-
ме што чи ни мо, за јед но са ду шом за гре ва и те ло. За до вољ ство је про ве сти 
дан са уме шним рад ни ком, за на тли јом, др во де љом или зе мљо дел цем. Гле-
да ти зи да ра ка ко на пи па ва ле жи ште у ко је ће сме сти ти ка мен, или се ља ка 
кад се ки ром ши љи ба гре мов ко лац за ко ји ће са де ну ти се но. Вешт ра де-
ник је стуб на род не за јед ни це, бо рац за ње но бла го ста ње, га рант ње ног 
оп стан ка. Она мо где за нат ске ве шти не поч ну уми ра ти дру штву се не пи-
ше до бро; ње го ве ви тал не функ ци је су угро же не. Рад се обез љу ђу је и оту-
ђу је, чо ве ка за ме њу је ме ха ни за ци ја, а руч ну алат ку ма ши на. Ро мен Ро лан 
је, ис пе вав ши оду др во де љи, под се тио свој на род да је за нат ско уме ће ње-
го во жи во род но усме ре ње, јед но од уте ме ље ња ње го ве кул ту ре. Алек сан-
дар Сол же њи цин се стра сно за ла же за по што ва ње про из ве де них ства ри, 
за њи хо во по пра вља ње и об на вља ње, за кр пље ње оно га што се по ха ба ло: 
са пре вре ме ним ба ца њем ства ри на от пад по ни шта ва се и не што од сми-
сла ства ра ња и жи вље ња. Та мо где су уки ну ти ма ли по се ди и где се за тва-
ра ју за нат ске рад ње и по е зи ја гу би ве ру у се бе. Ра де ник ко ји с љу ба вљу 
упра жња ва сво ју стру ку је об но ви тељ Тво ре ви не, Бож ји ше грт, не бе ски 
нај мље ник. Он ра ди са опи пљи вом ма те ри јом, а Пе сник са ре чи ма, сим-
бо ли ма ма те ри јал ног све та. За то се они и раз у ме ју та ко до бро. У Аме ри ци 
сам срео обу ћа ра ко ји је на пи сао пе сму шта вље ној ко жи и др жао је, при-
ку ца ну, на зи ду сво је ра ди о ни це... Рад са су шти ном окре пљу је; све оста ло 
је тр го ви на ма глом и ди мом. 

Пе сма опо на ша и об на вља пр во бит ни за хват из ду би не плод ног ха о-
са. Енер ги ја по сто ја ња се не пре ста но пре о бра жа ва. и пре та че, и је дан њен 
део се пре но си у ре чи. По је зис је трај ни обра зац сва ке људ ске де лат но сти, 
па и пи са ња, и пе ва ња. По сто ји ви ше стру ка слич ност из ме ђу пле те ња кор-
пе од вр бо вог пру ћа, тка ња ла не ног или ву не ног пре кри ва ча и склад ног 
ре ђа ња ре чи на ли сту хар ти је. Текст (tex tus) упра во зна чи тка ње, пле ти во. 
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Из пер спек ти ве вр хов ног ства ра о ца го то во је све јед но да ли пле те мо кор пу, 
жит ни ве нац или пе сму. 

Што је ра ди јум ме ђу хе миј ским еле мен ти ма, то је пе сма у ка та ло гу 
књи жев них вр ста: нај ја чи кон цен трат енер ги је, срж ср жи, су во зла то ду-
хов но сти. Ра ди ју ма у при ро ди има вр ло ма ло, век тра ја ња му је пре ко хи-
ља ду и пет сто го ди на; та кву сна гу и то ли ку ду го веч ност има и срећ но 
про на ђен стих, угра ђен у ку лу по диг ну ту у ср цу ни штави ла, у тај чар дак 
ни на не бу ни на зе мљи. Пе сма је ви дљи во чу до на ста ло у сло бод ној игри, 
ни у че му и ни из че га, ва пај и ус хит у ко смич кој пра зни ни. Не ма гра ни це 
из ме ђу ма те ри јал ног и не ма те ри јал ног, жи вог и мр твог; Хо мер и Дан те је 
упор но бри шу. На у ка је у на шем вре ме ну за ви ри ла у смрт ну тај ну устрој-
ства, у ми кро ко змос, да би сво јим је зи ком по твр ди ла оно што су пе сни ци 
од у век на слу ћи ва ли. 

ВРЕ МЕ ЗА ПЕ СМУ

Ве ли ка пе сма се не сво ди на оно што се до кра ја и са свим ја сно да де 
ре ћи. Њу не но се ре чи, не го оно што се, уз по моћ ре чи, у да љи ни на зи ре. 
Сти хо ви ко је смо јед ном за во ле ли мо гу се без број пу та чи та ти и слу ша ти, 
баш као и му зич ке ком по зи ци је. Пе сма је не за вр ши ва, као што су не ис-
црп на осе ћа ња ко ја увек из но ва у на ма бу ди. Она ни је стро го огра ни чен 
пред мет ни окон чан чин, не го се са сва ким сти хом за по чи ње и отва ра, да 
ни кад не стиг не се би на крај. Она не пред ста вља зби ва ња, не го се са ма 
зби ва; не пре сли ка ва жи вот, не го се раз ла же у ње го вом тки ву. Ка ко год 
ум на би ла, не пи ше се хлад не гла ве. Њу ра ђа нео д ло жна по тре ба раш чи-
шћа ва ња од но са са све том и са со бом. Су ко би су, да ка ко, раз ли чи те ја чи-
не, рас ки ди са окру же њем сад тре нут ни и по вр шни, дру ги пут ду бо ки и 
трај ни, па је та кав и драм ски на бој ми шље ног и ис пе ва ног. По не ка пе сма 
на и ђе од јед ном, це ла и уоб ли че на до свих по је ди но сти, док се дру га са мо 
по мо ли, на ја ви се као мут но обе ћа ње, јед ним сти хом, сли ком, сро ком, по-
ка зу ју ћи пра вац у ко јем би тре ба ло тра га ти за ње ним остат ком. Има и 
оних ко је до ла зе као од го во ри на не по сред не иза зо ве, па нам пру жа ју тре-
нут ну по моћ у чу па њу из кри за и те ско ба. Та кве су ме че сто по ха ђа ле у 
мла до сти, док се ни сам на ви као на не по пра вљи вост све та и по стао не по-
вер љив пре ма афек тив ним ста њи ма. Да нас у том кљу чу од го ва рам је ди но 
на по ли тич ке те ме. Си ро ви до жи вља ји мно го обе ћа ва ју, а пре ма ло да ју. Они 
се по и гра ва ју са на ма, на во де нас да го во ри мо и што хо ће мо и што не ће мо, 
a кад олу ја про ђе, на хар ти ји не оста не бог знашта. 

Као и све што те жи истин ском по сто ја њу и тра ја њу, пе сма тра жи ду-
гу, скри ве ну се ди мен та ци ју; она се ма ње пи ше, а ви ше за пи су је: на и ђе час 
у ко јем за бе ле жи мо оно што се го ди на ма ску пља ло и сла га ло.

Би ва да се из ју тра про бу дим са го то вим сти хом, или са две-три ре чи 
ко је су се за ле пи ле за усне. Те су се ре чи, ускла ђе не у рит мич ку це ли ну, 
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за че те у сну, по ве за ле у по лу све сном ста њу, у окле ва њу да се раз бу дим и 
укљу чим у днев ни ред по сло ва и оба ве за. Ваљ да је то оно што је Пол Ва-
ле ри звао la lig ne donnée, по кло ње ни ред, по да ре ни стих. Сва ки дар при-
мљен је од Ви шњег, а овај, књи жев ни, по го то ву. Ре чи ко је се у на ма на ку-
пе за вре ме спа ва ња слич не су во ди ко ја пре ко но ћи на до ђе у шум ском 
из во ру. Жи ви мо, ми сли мо, осе ћа мо и пе ва мо и у сну; по ре чи ма Екле зи ја-
сте, на ше ср це се ни но ћу не од ма ра. „За бо ра вио сам пе сму јед ну ja, пе сму 
јед ну у сну што сам сву ноћ слу шао“, вај ка се Дис. И за и ста, по не кад ни-
ка ко не успе ва мо да је се се ти мо. Ту је рит мич ки обра зац, ту је и ат мос фе-
ра, али ре чи не ма па не ма. Сми сао на зна ке до би је не у сну нај че шће до ла-
зи у раз до бљи ма по ја ча не жи вот не енер ги је, кад на ра сте во ља за пе смом; 
та ква су се ста ња не ка да зва ла ин спи ра ци јом. Реч је о из у зет но плод ним 
да ни ма, кад нам се сва ка сит ни ца по ка зу је у пу ни јем све тлу. 

За све има вре ме, а за пе сму по го то ву. За њ се стал но при пре мам, а 
кад ће, и да ли ће до ћи, то не мо гу зна ти. Обич но бе ле жим, без пла на и ре-
да. За пи су јем ути ске, на слу ћу јем мо гућ но сти, хва там сли ке и рит мич ке 
обр те, оно што ни је за про зу. По не што се до кра ја уоб ли чи, по ја ви се раз-
ме ра, али у пу сти њи и пра зни ни. Оста је ми да че кам час син те зе и ве ли-
ког ра све тље ња, ко ји мо же и да не до ђе. 

У ви ше ма хо ва пе сме су ми на и ла зи ле у гро здо ви ма и ја ти ма, па да ле 
су као зре ло во ће са др ве та. У та квим, пло до род ним раз до бљи ма све ми 
иде од ру ке, ла ко, са мо од се бе. Ме се ци ма, па и го ди на ма, ву чем у слу ху 
не ка са звуч ја, по чет ке, слут ње, оче ку ју ћи за мах ко ји ће их по ди ћи са тла, 
ва тру у ко јој ће се сто пи ти раз дру же ни де ло ви, про све тље ње ко је осми-
шља ва. Кад кре не, у не ко ли ко да на на пи шем цео ци клус, па и збир ку, за-
сну јем је згро књи ге, ко ја ће се, ка сни је, за о кру жи ти и упот пу ни ти. Кад 
кре не, он да иде. Та да ми до бро до ђу на цр ти и за бе ле шке, раш чи сти се ди-
вљи крш ре чи. Пе ва ње до би је пра вац, во де ни ца има шта да ме ље, не мо рам 
све чу па ти из пра зни не, на сту пам де ли мич но про кр че ним пу тем. Дат ми 
је ме ло диј ски кључ, бр же ди шем, ја сни је ми слим, да ни ма бру јим. Устрој-
ство се отва ра, до так нем по не што о че му ни сам ми слио, на ла зим про ла зе 
и из ла зе. И прак тич не ствари та да ми лак ше иду од ру ке, позо вем мај сто-
ра да ми по пра ви го ди на ма по ква рен те ле ви зор, све ми се укла па. На дах-
ну ће је упра во то, на до шла жи вот на сна га, по ја ча на во ља. Та да схва тим 
да сам ме се ци ма жи вео са 30% сво јих мо гућ но сти, по лу глув, по лу слеп, 
по лу глуп.

Са пе смом вас кр са вам, до ла зим се би. 

ПЕ СНИК У СВЕ ТУ

Се бе сам, од по чет ка, гле дао не ка ко са стра не, као не ког дру гог. Од 
ку ће сам по бе гао, и пр ве пе сме за пи сао пре не го што сам и чуо за Рем боа. 
Ње га су, сре ди ном XX ве ка, са стра хо по што ва њем по ми ња ли бе о град ски 
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мо дер ни сти, и над ре а ли сти. У же љи да га при ла го де вла да ју ћој иде о ло-
шкој ма три ци, до во ди ли су га у ве зу са Марк сом. Маркс је ре ше ње на ла-
зио у про ме ни дру штве них од но са, а Рем бо у про ме ни са мо га жи во та. У 
по ро ди ци, у гну сном Шар лви лу, Рем бо се гу шио као и ја у свом род ном 
окру же њу. Жи вот је био не где дру где. Бив ши над ре а ли сти су ве ли ча ли 
ње го во бес кућ ни штво, ње го ву крат ко трај ну пу сто ло ви ну, док су са ми, са 
рет ким из у зе ци ма, жи ве ли као ску ће ни гра ђа ни. Уз то су, у ду ху вре ме на, 
би ли чла но ви вла да ју ће пар ти је. Да уми ре са вест, ин си сти ра ли су на род-
бин ској ве зи из ме ђу пе сни ка Пи ја не ла ђе и ауто ра Ка пи та ла.

Као што су, у го ди на ма Ко му не и Фран цу ско-пру ског ра та, мла ди 
про вин ци јал ци хр пи ли у Па риз, та ко сe, сре ди ном XX ве ка, по кре нуо јак 
ми гра ци о ни та лас из свих кра је ва срп ства пре ма Бе о гра ду. Мла ди и нео бра-
зо ва ни, пе ва ли смо ка ко смо зна ли и уме ли, па би смо, не хо ти це, на газ и ли 
на траг ге ни јал ног де ча ка из Шар лви ла, већ и за то што смо де ли ли ње го ву 
ски та лач ку суд би ну. Про чи тав ши мо је сти хо ве

А сто го ди шње жи то њи ше се по ред хум ке 
Где ра сте ка ме ње и мла де про лећ не ла ђе, 

је дан по зна ва лац фран цу ске књи жев но сти је ре као: „Па ово је чист Рем бо!“
По хи тао сам да про на ђем Рем бо о ве пе сме, у пре во ду. На шао сам, код 

Раст ка Пе тро ви ћа, од ло мак из Пи ја не ла ђе и Ру ке Жа на-Ма ри је као и је-
дан оде љак Се зо не у па клу, код Ује ви ћа. За се ни ли су ме сти хо ви 

У злат ном сун цу Хе спе ри да 
Др во се чи на бра два зво ни 
И де бла ки да,

ваљ да за то што ни сам знао где су и шта су Хе спе ри ди. Са да то знам, али 
не зна ње је би ло уз бу дљи ви је. 

Би ли смо бе гун ци од ку ће, фи зич ки и ду хов но по тре се ни, из че га је 
про из и ла зи ло по ме ре но ви ђе ње ства ри. Све ти жар ски та ла штва ћу, из и-
шав ши из мла до сти, из гу би ти, за ме нив ши га вр ли ном са мо кро ће ња, и 
опет ћу по ста ти не ко дру ги, као што је пе сник Про све тље ња, у Аби си ни-
ји, по стао не ко тре ћи – тр го вац оруж јем, ту ђи чо век у ту ђем жи во ту. 

Ишли смо за при ме ри ма ве ли ких прет ход ни ка a да ни смо зна ли ко 
нас пред во ди. И кад сам се сме јао, и кад сам пе нио од бе са и не за до вољ-
ства, увек сам се бе др жао на оку, пра те ћи, са ра сто ја ња, оно што ми се 
де ша ва. Свет је не по пра вљив, мој про ла зак кро за њ ни је га ни за ижи цу 
про ме нио. И по ред при сил ног ура зу мљи ва ња и ја сам, у би ти, остао исти. 
Ви ше не ар ла у чем по ули ца ма; на па ди бе са ме хва та ју док пи шем.

Би ло је вре ме кад сам каo вук за ви јао по цен тру пре сто ни це, пра вио 
не ред на књи жев ним ве че ри ма, кад сам се смрт но на пи јао и кад сам, уме-
сто дуг ме ти ма, ка пут за коп ча вао ма лим ка тан ци ма. Про да ва ње ве чер њих 
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но ви на сам ко ри стио као при ли ку да се из ви чем на свет. Де ру ћи се ко ли ко 
ме гр ло но си, упо зо ра вао сам око ли ну на сво је по сто ја ње, са вла ђи вао сам 
осе ћа ње не по зва но сти и не сме ште но сти. Пре на гла ша ва ју ћи сво ју раз ли-
чи тост, ус кра ћи вао сам пра во дру ги ма да ми су де. По но сио сам се сво јом 
дру га чи јо шћу, ис ти цао је на све мо гу ће на чи не. У крот ком гра ди ћу фран-
цу ске про вин ци је, ше та ју ћи по окол ним по љи ма и шу ма ма, имао сам оби-
чај да опле тем шешир вен чи ћем од бр шља на, хра сто вог ли шћа, гло ги ња и 
пољског цве ћа. Про ла зни ци су ме гле да ли за бе зек ну то, тек по не ко би за-
стао за ди вљен. Сло бо ди го ди и из ве сна ме ра не зло би вог ег зи би ци о ни зма. 
Јед ном сам, у Па ри зу, био на ве че ри код до брог по зна ни ка, ди рек то ра 
углед не бан ке. Но сио сам цр ну Зо ро-пе ле ри ну. Мом до ма ћи ну се огр тач 
ве о ма сви део.

„Што га и ти не ку пиш, кад ти се то ли ко до па да?“ упи та га ње го ва 
же на. 

„Ни сам ја та ко ва жан да бих се пред сво јим слу жбе ни ци ма смео по ја-
ви ти у ова квој пе ле ри ни“, ре као је, с ту гом у гла су. To јест, не мо же се 
исто вре ме но слу жи ти Ма мо ну и без и ме ном бо жан ству сло бо де.

На веге та ри јан ство сам пре шао, из ме ђу оста лог, и због от по ра пр е ма 
рас пу сном ме со ждер ству на ше сре ди не. Не би ти као над моћ на и са мо у ве-
ре на ве ћи на, па ма кар ме она др жа ла за лу да ка! Гро зио сам се ауто ри те та, 
ло ше сам се осе ћао у По ро ди ци, Др жа ви, Вој сци, на свим рад ним ме сти ма 
где ми је не ко ста јао из над гла ве. Па ни ка ме хва та и пред обич ним оп штин-
ским шал те ром. Мо жда је и то је дан од раз ло га што сам се по све тио пи са њу: 
ту је чо век сам се би и го спо дар и слу га. Страх од све та се са вла ђу је на о ко 
без раз ло жном агре сив но шћу у ис пу ња ва њу пра зних стра ни ца.

Без гре шни, не по роч ни љу ди ми сва шта за ме ра ју, ка ко у жи во ту, та ко 
и у књи жев ном ра ду. Сме та им нео д ре дљи вост жан ра, по ти ра ње гра ни ца 
из ме ђу по е зи је и про зе. Ни сам члан ни јед не стран ке, а мо гао бих уз сва ку, 
де ли мич но, при ста ти, па опет, не до вољ но да бих се бес по го вор но ан га жо-
вао. Слаб сам по ли тич ки са ве зник, по што исто вре ме но ми слим и ово и оно, 
јед но и оно дру го, што му је су прот но. Кад се јед но стра но опре де лим, се би 
де лу јем не у бе дљи во и из ве шта че но, му ка ми је од оно га што го во рим. Ис-
кљу чи во сти ме за глу пљу ју и оси ро ма шу ју. Због то га не ки ма ли чим на пре-
вр тљив ца. Те шим се да ни сам не по сто јан из ко ри сто љу бља. Ни у од но си ма 
са Бо гом ни сам по ште ђен сум њи, ко ле ба ња и спо ре ња. У сва кој се уни-
фор ми мо гу, за ча сак, по ја ви ти, а ни јед на ми не сто ји до бро. Ис те ран из 
Шко ле ре зер вних офи ци ра са обра зло же њем да не умем да га зим стро је вим 
ко ра ком и усме ном на по ме ном да од ме не не мо же по ста ти до бар ста ре-
ши на. Ни сам на ви ди ку на ше жа ло сне сва ки да шњи це, скло нио сам се на 
дру ги крај кон ти нен та, ле та про во дим на ру бу род ног се ла, у цен тар се ла 
од ла зим рет ко. Бе о град из бе га вам. У не ким кру го вима, ме др же за срп ског 
на ци о на ли сту што, с об зи ром на мо ју не по с то ја ност у све ту иде ја, не од-
го ва ра исти ни. Био сам мон ди ја ли ста пре не го што су наши евро фи ли ту 
иде ју пре тво ри ли у тр го вач ки ка пи тал и со ро шов ску ро бу. 
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Не мам од го вор на го ру ћа пи та ња епо хе, ни сам по сед ник пу не и ко-
нач не исти не. Ње ни про бле сци из би ја ју ов де-он де, у по не кој пе сми, или у 
сти ху, за ча сак, као под се ћа ње и опо ме на. Ре зер ви сан сам пре ма ми шље њу 
и ње го вим до ме ти ма. То је нај бо ље из ра же но у мо тоу јед не збир ке штам-
па не го ди не 1973:

Све што гла ва за сно ва по ла ко се пре тва ра у бол 
У стид

Је ди но све тлост 
Је ди но тра ва

На по чет ку или на сре ди ни 
Те муч не не до зре ло сти

Ми шље њем се да де упра вља ти, оно је под ло жно зло у по тре ба ма; осе-
ћа ња су на бо љем, по у зда ни јем пу ту. Са зре вао сам ду го, бес ко нач но, а до 
про све тље ња и уми ру ју ћег за кључ ка ни сам сти гао. Ду хов но на пре до ва ње 
се сво ди ло на од ба ци ва ње за блу да. Ко зна, мо жда је и та игра од ба ци ва ња 
за блу да та ко ђе пу ка за блу да, a на пре до ва ње илу зи ја не ко га ко се вр ти ук-
руг. Исти нит је био је ди но пр во бит ни крик. Ње гов до мет је не до сти жан и 
не по но вљив. 

Ста ре ње је ми ре ње са глу по шћу, уви ђа ње да је она не по бе ди ва. У 
бли жњи ма, али и у ме ни. Да је жи вот био ра зум ни ји и про ниц љи ви ји, 
одав но би се бе пре ва зи шао, за тр ли би му се тра го ви на зе мљи. Ова ко, док 
ср ља из глу по сти у глу пост, док се ко ме ша, док се за ле ће у по но ре и чу па 
из њих, он се, у том ко ме ша њу и ки ди са њу, одр жа ва и об на вља, 

До шао сам, чи ни ми се, до на кнад не уви ђав но сти пре ма људ ским ма-
на ма и огра ни че њи ма. 

СЈАЈ И БЕ ДА РИ МЕ

Ри ма се у европ ској по е зи ји по ја ви ла у про це су рас па да ња ла тин ске 
про зо ди је, кад се по че ло гу би ти раз ли ко ва ње крат ких и ду гих са мог ла-
сни ка, да по слу жи као сво је вр стан на гла сак у по љуља ној вер си фи ка ци ји, 
а и као фор му ла за оча ра ва ње слу ха. Ње них за че та ка има у Ан ти ци, ко ри-
шће на је у арап ској, ви зан тиј ској и ир ској(келт ској) по е зи ји. У на шој на-
род ној пе сми ја вља се рет ко; има је у по сло ви ца ма и за го нет ка ма, где до-
при но си са же то сти и пам тљи во сти ис ка за.

На ша но ви ја ли ри ка ју је, без ве ли ке по тре бе, пре у зе ла од Фран цу за, 
чи ја је ме три ка кван ти та тив на, па је у ри ми на шла ори јен тир и осло нац. 
Наш је стих по твр дио спо соб ност оства ри ва ња и у ква ли та тив ној ме три-
ци, а ри му је при хва тио као до дат но укра сно сред ство, као ис по моћ у по-
сти за њу ми ло звуч но сти. Пре ла зак ју нач ког де се тер ца на сли ко ва ње је дан 
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је од зна ко ва де ка ден ци је на род ног ства ра ла штва у мо дер ном до бу. Ри ма 
je, и ина че, у XX ве ку па ла у не ми лост, ма да не увек, и не сву да. Ен гле зи и 
да ље по се жу за њом, Ру си се не ра до одва ја ју од ње. Са ти рич ну и деч ју пе-
сму, па ро ди је, епи гра ме и при год ни це те шко је и за ми сли ти без ри ме. 

Ово ли ко о по ре клу и уло зи ри ме. Ње на су штин ска функ ци ја у из-
град њи пе сме ве о ма је зна чај на и ко ри сна, али по не кад и вр ло штет на. Луј 
Ара гон, је дан од по след њих ви те зо ва сли ко ва ног сти ха, при ме тио је да се 
ри ма, „чуд ним ма ђиј ским обр том“, пре тво ри ла у ан ти по ет ски ин стру-
мент. По треб на алат ка је за вр ши ла као пре ва зи ђе на на ви ка из вре ме на кад 
се пре ве ли ка па жња по кла ња ла спо ља шњем из гле ду пе сме. Па опет, упр-
кос мо дер ном уку су ко ји ју је пре зрео и од ба цио, ни је упут но од ри ца ти се 
не ких ње них услу га и су ге сти ја, под усло вом да се ње не мо гућ но сти ко-
ри сте оба зри во, то јест да се има на уму рђа ва стра на ње ног ка рак те ра. 
Она нам кат кад пру жа ле пу по моћ у струк ту ри са њу пе сме, у про ши ри ва-
њу ње ног вид ног по ља, у об у хва та њу ма те ри ја ла, у по ве ћа њу асо ци ја тив-
ног ра спо на, при че му уме да над ма ши нај сме ли је уз ле те ма ште. Она не 
по ди же са мо му зи кал ност сти ха, не го му обо га ћу је сми сао, пре у сме ра ва 
га, не кад у жу ђе ном прав цу, а дру ги пут пре ма са мо у би лач ком бес пу ћу, 
за ви сно од то га ко се ки ме по и гра ва, ми њо ме, или она на ма. Ја ко на дах-
ну ће са вла ђу је ње ну сво је гла ву ћуд, при мо ра ва је на слу жбу, под вр га ва је 
ду ху пе сме, а та мо где је на дах ну ће тан ко она се на ме ће као пра зна зве ка, 
уто ли ко не при јат ни ја уко ли ко је зву ков но бо га ти ја и „ис прав ни ја“. До-
бром сти ху и кр ња ри ма пру жа по др шку, док у ло шем бли ста ва ри ма ис-
ти че ру гоб ну пра зни ну. 

У ва ља ној пе сми, не ка да шњој и да на шњој, ри ме су тач ке срећ ног 
укр шта ња сми сла и зву ка, све ти о ни ци из над уз бур ка них та ла са вер бал не 
гра ђе, ви син ске ко те на ко ји ма се кан ти ле на при би ра, да за тим узме но ви 
дах и дру ги за лет и да, за ве де на про из вољ ном звуч ном по ду дар но шћу, 
обо га ти има же ри ју, по ја ча и упот пу ни зна че ње. По сто је, да ка ко, и дру га 
сред ства да се по стиг не му зи ка сти ха и да се осво ји пло до род на сло бо да 
из ле та ња у про стран ства из ван окру жу је ћег ви до кру га, да се при зо ву ре-
чи и сли ке ко ји ни су на до ма ку ока и пе ра. Ри ма је, мо жда, нај јеф ти ни ји, 
нај до ступ ни ји на чин да се пе сма уз диг не из над про за ич ног умо ва ња, да 
се из ву че из те сна ца си ро ма шке сми сле но сти. Она, у про из вољ ном по и-
гра ва њу са пе сни ком, су ге ри ше ис хо де пре ма ко ји ма је ра ци о нал но устрој-
ство све сти ве о ма ре зер ви са но. Она нам се и оти ма и по ко ра ва, да је нам и 
ко ри сне и штет не под сти ца је, а укљу чи ће се у наш на ум он да кад је уну-
тра шња по бу да ко ја при зи ва пе сму нео до љи ва и ду бо ка, а тем пе ра ту ра 
под ко јом пи ше мо до вољ но ви со ка да све што нам до ђе под пе ро сто пи у 
де лат ну це ли ну. По што је по мо гла ус по ста вла њу пе сме, ри ма се по вла чи 
на ма ње ви дљи во ме сто и чи та о цу, та ко ре ћи, не па да у очи. 

Стих са за вр шет ком ко ји тра жи је дан или ви ше сли ко ва ис кр са ва без 
ја сног раз ло га и усме ре ња да би, из сва ко ја ких скри ве них ку то ва, при ву-
као ре чи ко је су с њим у звуч ном срод ству. Ре чи ко је до ла зе на сла вље до-
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но се раз ли чи те и нео че ки ва не да ро ве, не ке по треб не, не ке из ли шне. Сре-
ћом, ства ра о цу је оста ла мо гућ ност да би ра, да узи ма оно што по ја ча ва 
пе сму, што у њу уно си жи во род на из не на ђе ња, што ње го вом на у му да је 
но ве ди мен зи је. Да би смо на шли при клад ну ри му, при ну ђе ни смо да, у 
маг но ве њу, пре тре се мо це ли ну свог ду ховног ис ку ства, свог је зич ког зна-
ња и осе ћа ња. Што је ри ма склад ни ја по зву ку, а да ља по зна че њу, то је 
вар ни че ње из ме ђу два сти ха ја че, а из не на ђе ње леп ше и са др жај ни је. 

Вер си фи ка ци ја је ле па и те шка ве шти на, она по шту је зах те ве до бро 
пи са не про зе упу шта ју ћи се, исто вре ме но, у вр то гла ва оп ко ра че ња, из бе-
га ва сро ко ва ње из ме ђу истих вр ста ре чи, да би оства ри ла при род ну сло же-
ност син так се: нај бо ља је стро фа из ве де на у јед ној је ди ној ре че ни ци, ко јој 
ри ме да ју за мах, али је не за у ста вља ју и не сец ка ју. 

Ина че, овај пе снич ки украс има и јед но ду бље фи ло зоф ско зна че ње. 
Ри ме су до каз да је све на све ту по ве за но, ма да, као што ре кох, не ва ља 
пре те ри ва ти с тим до ка зом: сла бо обра зло же на по ве за ност, без уну тра-
шње, ор ган ске очи глед но сти, по но во ха ос, на ко ји спо ља шњи укра си не-
ма ју ути ца ја. Сва ка је реч, с оним што име ну је, де лић пр во бит ног Јед ног, 
ко је се рас па ло на плане те и шкољ ке, на ма му те и мра ве. Не тре ба мно го 
ма ште да се про на ђе ве за из ме ђу зве зда и птич јих гне зда, што је Дис по-
ка зао у сво јој ве ли кој пе сми. Ра строј ство чу ла – Рем бо ов пред у слов пе-
снич ког ви ђе ња све та – оства ру је кли му у кojoj су сви од но си мо гу ћи. Ри-
ма та да де лу је као агенс је зич ке све про точ но сти; та кво ста ње ду ха не по-
сти же се че сто и ла ко.

Не ма на сум це иза бра не сро ков не схе ме са два де се так уна пред за да-
тих ре чи у ко ју се не мо же укло пи ти јед на ло гич но струк ту ри са на на ра-
тив на це ли на, са уво дом, за пл е том, рас пле том, па и на ра во у че ни јем, ако се 
оно тра жи. Ова игра, још јед ном, по твр ђу је све по ве за ност лек си ке, ње ну 
спрем ност да се, у сва ком ча су, сми са о но устро ји. 

Да ка ко, има су сре та ме ђу ре чи ма ко ји отва ра ју не ви ђе на, за но сна про-
стран ства, као што има и ме ха нич ких, не плод них до ди ри ва ња, где звук 
леб ди у без ва зду шном про сто ру, где се из су да ра ниje из ви ла искра. До-
бре ри ме се на слу ћу ју на ве ли ким раз да љи на ма, ак ти ви ра ју ћи це ло куп но 
ду хов но ис ку ство пе сни ка, све сно и не све сно. Над ре а ли стич ки опит спа-
ја ња ре чи пу тем ва ђе ња из ше ши ра ни је дао ве ли ких ре зул та та. Ни шта без 
ви со ке тем пе ра ту ре ду ха, то јест на дах ну ћа. Оно је сме ли је од свих сле пих 
слу чај но сти, и, исто вре ме но, из бир љи ви је. 

ИЗ ЛЕТ У ДЕЧ ЈУ ПЕ СМУ

Са збир ком Ка ко спа ва ју трам ва ји, штам па ном у За гре бу 1959, одах-
нуо сам од при ти ска вла да ју ће „мо дер ни стич ке“ по е ти ке, у ко јој је те шко-
ћа про ни ца ња у на пи са но би ла по ка за тељ ду би не и где се до естет ског 
ужи ва ња сти за ло уз му чан, че сто бе з и згле дан на пор де ши фро ва ња. Исто-



вре ме но сам се стао чу па ти из ду хов ног бес пу ћа и мла да лач ког очај ни-
штва, ста ња ко ја су се нео д ме ре ном упо тре бом из ве сне лек си ке још и по-
гор ша ва ла, где су се ре чи да ви ле у злу ко је је тре ба ло да име ну ју. Пат нич-
ка ис ку ства, у по е зи ји, зна ју да до би ју соп стве но убр за ње, да се на мет ну у 
ви ду па рад ног пе си ми зма ко јем сам, ина че, склон па га, већ и због ба на ли-
за ци је и јеф ти но ће, ва ља из бе га ва ти. Та ко се, већ по сле пр ве две све ске 
сти хо ва, ука за ла по тре ба ис ко ра ка. На би ло ко ју стра ну, у би ло шта.

Обра ћа ју ћи се, уисти ну или то бо же, де ци, от крио сам ле по ту не по-
сред ног ис ка зи ва ња, ча ри игре, окре пљу ју ћу ис по моћ ху мо ра, пред ност 
по јед но ста вље ног од но са са би ћи ма и ства ри ма, јед ном реч ју, сло бо ду при-
ча ња и ла ко ћу ис по ве да ња, бла го дат ого ље них чул них ути са ка, и мно ге 
дру ге при јат но сти ко јих се мо дер на пе сма од ре кла, или их је укљу чи ла на 
„ви шем“ ни воу, са чу ва ла их у те шко пре по зна тљи вом об ли ку. О ово ме 
сам, пре пу них че тр де сет го ди на, об ја вио чи та ву ма лу рас пра ву (На ив на 
пе сма) ко ја је од он да два пу та пре штам па ва на, па за ову при ли ку по на-
вљам ар гу мен те ко ји об ја шња ва ју ну жност тог опи та у раз во ју мо је ства-
ра лач ке пу сто ло ви не. Мо ра да су по тре ба за ра ди кал ним по јед но ста вљи-
ва њем из ра за и при жељ ки ва ње пре да ха на ве ли још не ке пе сни ке – ме ђу 
њи ма и Т. С. Ели о та у збир ци Име на ма ча ка – да сво ју ли ру по де се пре ма 
ре цеп тив ним мо гућ но сти ма нај мла ђе пу бли ке, ствар не или прет по ста-
вље не, то је пи та ње од спо ред ног зна ча ја. Та ко су се, на кра ће или ду же 
вре ме, од мо ри ли од пре тен ци о зне озбиљ но сти свог основ ног сме ра, од 
уче но сти и згр че но сти у ко је је пе ва ње, у дру гој де це ни ји XX ве ка, за ба-
са ло. Ве ли ка пред ста ва, у ко јој су бли ста ли то ли ки из во ђа чи од Игоа до 
Апо ли не ра, и од Бран ка до Цр њан ског, би ла је окон ча на, што је В. Б. Јејтс 
сни мио у епи гра му Де вет на е сти век и оно по сле:

Ве ли ка пе сма не вра ћа се, али 
To што има мо – сви хва ли мо на глас: 
Чан гр ља ње бе лу та ка по оба ли 
Сад, кад по вла чи се та лас.

Са чи нив ши пе сму о трам ва ји ма успа ва ним у де поу Бе о град ског са о-
бра ћај ног пред у зе ћа, или о де тињ ству Кр сте Пе пе, учи ни ло ми се да сам 
по но во про пе вао. На шао сам до бар, без бо лан из го вор за од ба ци ва ње зах те-
ва вла да ју ћег књи жев ног уку са, не при ко сно ве ног у ме ри ње го ве дог мат ске 
опре де љено сти за „мо дер ни зам“, је дан крат ко ве ки и кон фу зно од ре ђен по-
крет, чи ји се спор са „ре а ли змом“ окон чао од су ством бо ра ца са бо ји шта, 
без по бед ни ка и по ра же них.

Деч ја пе сма, на мо је ра до сно из не на ђе ње, ни је пру жа ла сек та шки мр зо-
вољан от пор пре ма ро ман ти чар ском за но су; она зна да ужи ва у ди во та ма 
сва ки да шњи це, да се сме је и да се под сме ва, да се по и гра ва ства ри ма и ре-
чи ма. У њој, као и у њој бли ској са ти рич ној пе сми, до пу ште но је ко ри шће-
ње звуч них ри ма, она при ма и је дан део у ли ри ци про скри бо ва не лек си ке, 
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њој го ди сва ко днев но жи вот но окру же ње; она је жи ва, и жи вах на, са мим 
тим што се бе не узи ма пре ви ше озбиљ но, што се да је не оче ку ју ћи сла ву и 
успех у исто ри ји књи жев но сти. А жи ва је до ча са док и са ма не поч не ста-
ри ти, док ње на из вор на на ив ност не пре ђе у ме ха нич ко опо на ша ње до бро-
ду шно сти, док не стек не свест о сво јој бо гом да ној при ро ди, што се код 
ме не, бо јим се, до го ди ло...

За ба вље ност со бом, јед но од ис ку ше ња мо дер не по е зи је, не сум њив је 
знак де ка ден ци је. Оп те ре ће на књи шким, фи ло зоф ским, исто риј ским и кул-
ту ро ло шким ре фе рен ци ја ма, по е зи ја се за тва ра у ге то у ко ји са вре ме ни 
чи та лац не ра до за ла зи. У не ким де ло ви ма да на шњег све та по е зи ја се по-
ву кла у иле гал ност, или је по ста ла пред мет спе ци ја ли стич ких сту ди ја, 
она ко ка ко се, от при ли ке, из у ча ва ју мр тви је зи ци. Она по не где и ви зу ел но 
коп ни: на штам па ној стра ни ци број ре чи се сма њу је, док се про стор из ме-
ђу њих и око њих про ши ру је. Пе сма ко ја уми ре у прет по ро ђај ним му ка ма, 
зе ва ју ћи као ри ба на пе ску, чи ја реч не од је ку је у на шем уху, јед на је од 
пер вер зи ја мо дер не епо хе, ако не и њен су штин ски из раз. Бо ље би би ло и 
ћу та ти, не го ре чи ма илу стро ва ти не мо гућ ност са оп шта ва ња.

He при ста ју ћи на аскет ски ма зо хи зам, стао сам бе жа ти на спо ре дан 
те рен. По ред деч је по е зи је, го сто прим ство су ми да ли са ти рич на и на ра-
тив на пе сма, и, ка сни је, епи гра ма ти ка. У го ди на ма кад се ри мо ва ње др жа-
ло за пре ва зи ђе ну и апо ет ску прак су, је ди но је деч ја пе сма до зво ља ва ла 
сли ко ва ње без гри же са ве сти. При мар ни лир ски им пул си, не спе ци фи ко-
ва не ће ли је сти хо тво ре ња умо вој фор ми на ла зе обез бе ђен про стор и – 
про из во љан про зо диј ски обра зац. По де лу на жан ро ве ја сам и у про зи и у 
по е зи ји за по ста вљао, а на ив на пе сма je, као хи брид на раз ме ђи на ра ци је, 
са ти ре и ху мо ра, на шла за се бе угод но ван жан ров ско скло ни ште. У би ти, 
она – на ро чи то по сле Трам ва ја и Фу ру ни це – ви ше ни је на ме ње на ни де-
ци, ни од ра сли ма, и сто ји као од раз нео пре де ље но сти и ве чи те не зре ло сти 
свог твор ца. И чи ста ли ри ка, уоста лом, но си у из ве сној ме ри де ти ња сту 
жи вост гле да ња и до жи вља ва ња, са мо су ти чи ни о ци у деч јој пе сми ого-
ље ни ји и ра њи ви ји. Све у игри, она уме да до так не оно стра но и ап сурд но, 
за шта ле пе при ме ре на ла зи мо код Ли ра, Зма ја, Ке ро ла, Мар ша ка и Ра до-
ви ћа. Њу ра до при ма ју и од ра сли, а до де це, у пред школ ским и школ ским 
уста но ва ма пут јој већ про кр чен. Де те је ма ли чо век, а и од ра сли су жи ви 
оно ли ко ко ли ко су још де ца.

Да ка ко, ова те о ре ти са ња cy, мо жда, на кнад ни по ку шај прав да ња по-
ло вич но сти и не са вр шен ства по ступ ка ко ји сам при ме њи вао: друк чи је 
ни сам умео, а од не кле ни сам ни хтео, па сам сво ју ма ну пре о бра тио у вр-
ли ну, а при ну ду у из бор. 

Menschlic hes, Al lzu menschlic hes, што ре че Ни че.
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ПРЕ ПЕ ВИ

Зна тан део ра да на сти ху по све тио сам пре пе ва ва њу ве ли ких пе сни ка 
ру ског, фран цу ског и енгле ског је зи ка. У оно ме што сам на том по љу дао 
ви дан је лич ни ства ра лач ки удео. Ко ли ко је тај удео сре ћан а ко ли ко су ви-
шан и по гре шан, ко ли ко ну жан а ко ли ко из бе жив, ко ли ко обо га ћу је а ко-
ли ко кри во тво ри пе сни ке, тре ба ло би да утвр ди струч на кри ти ка, ако се 
јед но га да на по ја ви, и ако се оба зре на оно што смо нас не ко ли ци на иза 
се бе оста ви ли.

Мо ји пе сни ци, об у хва ће ни у шест то мо ва ко је је не дав но об ја вио „Ор-
фе ус“, је су Бо длер, Кло дел, Јејтс, Па унд, Ара гон и Брод ски, че му тре ба 
до да ти и де се ти не оних ко ји ма сам се ус пут, од при ли ке до при ли ке, ба-
вио. Они су мо ји ко ли ко и сво ји, и ве ру јем да би одо бри ли од сту па ња и 
из не ве ра ва ња на ко ја сам био при ну ђен. Не ки од њих су се и са ми ба ви ли 
овом ђа вол ском ра бо том, па су у из не ве ра ва њу ишли да ље не го ја. Вер-
ност из вор ни ку је оп кла да и оп се си ја сва ког озбиљ ног и од го вор ног по-
сред ни ка из ме ђу два је зич ка под руч ја, али ов де, као и у мно гим на шим 
по ду хва ти ма, чо век на ла же а Бог рас по ла же. Вр хов но бо жан ство пре во-
ди ла штва је је зик у ко ји се пе сма уво ди. Ње го ва је по след ња. 

Бо дле ру, Кло де лу, Јеј тсу, Па ун ду, Ара го ну и Брод ском по све тио, сам 
пет-шест го ди на свог рад ног ве ка; оне су про те кле у зна ку не се бич ног са-
у че сни штва. Учио сам их срп ском је зи ку, упу ћи вао их у ње го ве нај бо ље 
мо гућ но сти, као што су и они, из ње га, по не кад из вла чи ли но ва са звуч ја и 
не ис ку ша ва не обр те. У том обо стра ном при ла го ђа ва њу и сâм сам, као пи-
сац, по до ста на у чио. Пи та ње вер но сти, као и са ме могућ но сти пре во ђе ња 
по е зи је на стра ну, сва ки од „мо јих пе сни ка“ има бар шест ства ри ко је као 
да су на пи са не на срп ском.

У не спо ра зум сам до шао са Ара го ном, а ево ка ко и за што. У ра ној 
мла до сти, кад сам га пр ви пут чи тао на фран цу ском, сви су ми се по зна ти 
пи сци чи ни ли ве ли ки и ва жни, по го то ву ако бих их чи тао на њи хо вом, 
не до вољ но са вла да ном иди о му. Та ко сам се срео и са Ара го ном. Сва ки 
ма ло бо љи стих ко ји бих уз по моћ ма лог реч ни ка и ве ли ке во ље про ник-
нуо, ра до вао ме је као от кри ће. Ра дост по ни ра ња у сла бо по знат је зик до-
пу ња ва ла је и по ја ча ва ла ужи ва ње у сти хо ви ма. 

Мно го ка сни је, се дам де се тих го ди на, у пр ви мах сам ра до при хва тио 
пред лог из да ва ча да са чи ним из бор из ње го вог обим ног де ла. По слу сам 
при сту пио са под ра зу ме ва ју ћим жа ром ко ји се, убр зо, по чео хла ди ти. Су-
сре ли смо се у пси хо ло шки не по вољ ним усло ви ма: гро зио сам се над ла-
жи ма код нас вла да јуhe иде о ло ги је ко ју је члан ЦК КПФ про по ве дао у 
мно гим сти хо ви ма и јав ним ис ту пи ма. Гал ски по вр шан, шан со ни јер ски 
сен ти мен та лан, ла ко ре чив и ро ман ти чар ски ли чан, од би јао ме је пре ко 
ме ре по треб не за на дах ну то са жи вља ва ње. Да нас сам пре ма тим не до ста-
ци ма по пу стљи ви ји, али не ве ру јем да бих и са нај бо љом во љом по сти гао 
ви ше не го што ми je он да по шло за ру ком. Дао сам му све што сам мо гао; 
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пун об зи ра пре ма соп стве ним иде о ло шким илу зи ја ма ко јих сам се у ме ђу-
вре ме ну осло бо дио, пла ћао сам да нак ле пим ути сци ма сте че ним при дав-
ном чи та њу, пи та ју ћи се шта ме је, не кад, опи ло у ди сти ху ко ји на во дим 
по се ћа њу

que le vie de vi ent plus for te
Qu and le so leil s’as sied de vant la por te, 

што сам од ри мо вао ова ко:

Не сум њи во je да жи вот пос та је ја чи
Ка да се сун це на пра гу рас ко ра чи,

да бих се су о чио са пр вим зна ци ма свог ста ре ња: мла да лач ки су срет са 
пе сни ком био је, сва ка ко, жи вљи и ја чи од оно га што сам у че тр де се тим 
успе вао да до жи вим. И опет, ве лим, да вао сам му се без остат ка, а кри тич-
ност сам ис ка лио у пред го во ру ко ји је раз гне вио Ара го но ве бе о град ске по-
што ва о це: огре шио сам се о чар шиј ски ред ства ри. Они се, до ду ше, ни су 
по тру ди ли да свог над ре а ли стич ког при ја те ља пред ста ве бо љим пре во ди-
ма; тра жи ли су од на ше не у пу ће не пу бли ке да га по шту је без по зна ва ња 
ње го ва де ла.

Бо дле ром сам се по чео ба ви ти сре ди ном два де се тог, а окон чао га по-
чет ком два де сет пр вог ве ка. Пре нео сам све што je у сти ху оста вио, укљу-
чу ју ћи и епи гра ме, на ко ји ма сам уве жба вао ру ку за соп стве на огле да ња у 
тој фор ми. Пе сни ку Цве ћа зла, као и пле ја ди ко ја је за њим усле ди ла, мно-
го сам дао, али сам мно го и до био. На дам се да ни до бит чи та ла ца ни је за 
пот це њи ва ње.

Пре во ђе ње Па ун до вих сти хо ва пред ста вља ло је иза зов по себ не вр-
сте. Са је зич ком спре мом у ко јој je би ло шу пљи на, об рео сам се у пра шу-
ми алу зи ја, име на, ци та та, ре фе рен ци ја из кул тур не и дру штве не исто ри-
је, упу ћи ва ња на ми то ло ги ју ра зних епо ха и на ро да, као и слу чај них асо-
ци ја ци ја из лек ти ре и лич ног ис ку ства. Јо сиф Брод ски, ко ји се оних го ди-
на био на ста нио у Аме ри ци, по слао ми је две ис црп не књи ге ко мен та ра 
углед них из у ча ва ла ца и уни вер зи тет ских про фе со ра ко ји су ус пе ли да се 
сна ђу у тој збр ка ној ен ци кло пе ди ји ан гло сак сон ског, ки не ског, про ван сал-
ског и сред њо ве ков ног кул тур ног на сле ђа, са пи смом у ко јем ме је са жа-
ље вао због на по ра ко ји ћу уло жи ти: Брод ски за Па ун до во де ло ни је мно го 
ма рио, као ње го ви но во сте че ни њу јор шки при ја те љи. А ме не је, из ме ђу 
оста лог, и свет ски углед про ка за ног пи сца под ста као да се поч нем за њ за-
ни ма ти, па сам об ја вио и је дан из бор из ње го ве на дах ну те и на дах њу ју ће 
есе ји сти ке, под на сло вом Ка ко да чи та мо. Пре ма гре шни ци ма, све јед но 
да ли су осу ђи ва ни за ле во или де сно скре та ње, од у век сам oceћao жи ве 
сим па ти је. Ми слио сам – а то и да нас ми слим – да су на до бром мо рал ном 
и ин те лек ту ал ном пу ту са мо они пи сци, ми сли о ци и дру штве ни ак ти ви-
сти ко ји се не ми ре са по сто је ћим уре ђе њем све та. У мом Пан те о ну Езра 



23

Па унд и Ер не сто Че Ге ва ра за у зи ма ју под јед на ко вид но ме сто, иако не ве-
ру јем да би се у ствар ном жи во ту раз у ме ли и спо ра зу ме ли. Или, мо жда, 
би?

Јеј тсо ва лир ска и ум на ми ло шта до пу ња ва ла је и убла жа ва ла Па ун-
до ве за хва те скал пе лом; Кло де ла сам пре пе ва вао у раз до бљу ко је се по-
кло пи ло са учвр шћи ва њем мо је ре ли ги о зне осе ћај но сти, што је, де ли мич-
но, би ло под стак ну то от по ром пре ма зва нич ном, др жав ном ате и зму. To ме 
је, по ред из о штре ног слу ха за драм ске ло мо ве у при ро ди, при ву кло и код 
Брод ског. 

Рад на пре пе ви ма је те шка и уз бу дљи ва ве жба, уз ви ше на мо на шка 
ди сци пли на. Она под ра зу ме ва спо соб ност во ђе ња упо ред ног жи во та, моћ 
пу не иден ти фи ка ци је са дру ги ма и друк чи ји ма, са да ле ки ма, са они ма ко-
ји ни су од овог све та. (Јејтс ме је, два пу та, по се тио у сну). Не ке пе сме сам 
ра дио и у де се так вер зи ја. Би ло је сти хо ва ко ји су ме да ни ма про го ни ли, 
да бих до ре ше ња до шао у улич ној шет њи, у во жњи град ским ауто бу сом, 
у пи јач ној ку по ви ни, или на мор ској пла жи. Знао сам да чи та во рад но 
пре под не про ве дем над јед ном је ди ном стро фом, и да не осе тим у че му су 
ми про шла три-че ти ри са та. 

От ка ко сам се пре стао ба ви ти пре во ђе њем, то ми се ис ку ство при ка-
зу је у све леп шем све тлу. Му ку сам пре дао за бо ра ву. 

HА НИ ЧИ ЈОЈ ЗЕ МЉИ

Већ по сле пр вих об ја вље них збир ки сти хо ва мо рао сам се су о чи ти са 
јед ним њи хо вим не до стат ком ко ји je, у ства ри, јед на од вр ли на лир ске пе-
сме: она из бе га ва при ча ње, анег до та је де кон цен три ше, ме ђу људ ски и дру-
штве ни од но си је не за ни ма ју, од би ја је све оно чи ме се до бра про за на па ја 
и то ви. Она се но си са те ку ћим жи во том, не бе жи од сва ки да шњи це, a го-
сто љу би ва је и пре ма дру гим књи жев ним ро до ви ма, у кр њем, не чи стом 
об ли ку. При хва та есе ји стич ку, исто ри о граф ску, со ци о ло шку и жур на ли-
стич ку ин тер пре та ци ју, па и на но се по ет ског ми шље ња и до жи вља ва ња. 
Опре де лио сам се за лир ски озву че ну есе ји сти ку; бо ље ре че но, она ми се 
са ма на мет ну ла. На пи сао сам не ко ли ко тек сто ва ко је сам на сло вио као 
лир ске рас пра ве. Нео би чан су срет две ре чи био је од јек двој но сти мог пси-
хич ког устрој ства. У син таг ми су се здру жи ле две од ли ке мог ду хов ног 
би ћа: сен ти мен тал на осе ћај ност и скло ност ка ра зло жном умо ва њу, раз ла-
га њу и ра све тља ва њу по ја ва, из при ме ре ног или по гре шног угла. У мо де-
лу кла сич ног при по ве да ња oceћao сам се као уљез; ка ко год би ло ле по, 
оде ло ми ни је при ста ја ло... Одељ ке лир ских рас пра ва и ме мо ар ске про зе, 
у ко ји ма је тре ба ло по не што ис при ча ти, с му ком сам ота ља вао. Уза сву 
од бој ност пре ма про сто ср дач ној на ра ци ји, не мам са мо по у зда ња ни у обла-
сти ап стракт ног ми шље ња. Обра зац лир ске рас пра ве, у ко јем сам се ка ко-
та ко сна шао, ли шен је стро го сти и си сте ма тич но сти фи ло зоф ског ми шље-
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ња, а мо ра се об у зда ва ти и у лир ским из ли ви ма. Тра жио сам сре ди ну из-
ме ђу при ка зи ва ња за па же ног и ту ма че ња до жи вље ног. Опи си да ју бо ју и 
то пли ну про ми шља њу; она дру га, осе ћај на ди мен зи ја, мо ра се др жа ти под 
над зо ром. Оја ча но раз у ме ва ње је кро ти, али је и ис ти че. 

Та ко сам се, у про зи, на шао на ни чи јој зе мљи, у ме ђу про сто ру пе ва-
ња и при по ве да ња. Са сва ком про зном књи гом – а има их два де се так – 
усред сре дио бих се на од ре ђе но те мат ско по ље, на те ку ће ис ку ство или на 
се ћа ње ко је ме је оп се да ло, а он да бих на сто јао да до жи вљај ни ком плекс 
раз ло жим и пре у стро јим у це ли ну ко ја ће се др жа ти на му зичком ком по-
зи ци о ном кљу чу, као низ ва ри ја ци ја ко је се кре ћу и на до гра ђу ју у кон цен-
трич ним кру го ви ма.

Тру дио сам се да се склоп ко ли ко-то ли ко по ме ра, да и без фа бу ле не-
ку да на пре ду је, да оства рим уну тра шње са зре ва ње за ми сли, да гра ђа ко-
јом се ба вим у се би фер мен ти ра, да ce, и по ред од су ства за пле та, у из ла га-
њу не што де си, да се, на кра ју, осе ти те жи на пре ва ље ног пу та.

Ако у мом по ступ ку има не чег но вог и за ни мљи вог, он да је то об у зе-
тост по је ди но сти ма, на о ко са свим обич ним и не ва жним, и упор но на сто-
ја ње да про дрем у њи хо ву сми сле ност, да је из ми слим и та мо где се не от-
кри ва, где, мо жда, и не по сто ји. Је дан, уоста лом не ве лик, број чи та ла ца 
по ка зао је при јем чи вост за мо ју лир ску есе ји сти ку. 

Ни сам се ба вио фик ци јом у пра вом сми слу те ре чи, не во лим да из-
ми шљам, што не зна чи да ми је има ги на ци ја оста ла трај но не у по сле на. 
Њу сам при зи вао и та мо где ни је баш по жељ на, у ауто би о граф ској про зи. 
Под вр сти пи са ња ко ју сам не го вао у сво јим ис по вед ним тек сто ви ма нај бо-
ље би при ста јао на зив ауто фик ци ја. У њој је го то во не мо гу ће раз лу чи ти 
до жи вље но од на кнад но при кљу че ног и до ми шље ног. Ауто фик ци ја ме по-
ка зу је до не кле ствар ног а од не кле има ги нар ног, про јек то ва ног у под руч је 
мо гу ћег: ни је ва жно да ли ми се не што до го ди ло или ни је, глав но је да ли-
чи на ме не. Глад за да љи намa, ко јој сам по све тио мно ге стра ни це сво јих 
књи га, ви ше је ли те рар на оп се си ја не го ствар но жи вот но ис ку ше ње. Од 
ма лих из ле та и јед но днев них по ту ца ња пра вио сам, у пи са њу, суд бин ска 
од ме та ња на крај све та: та мо где би се умо ри ле но ге, ма шта је на ста вља ла 
пу сто ло ви ну. 

Од бо јан сам пре ма основ ним прет по став ка ма фик ци је не са мо као 
пи сац, не го и као чи та лац. Ба вим се при пре мље ним си ту а ци ја ма и за те че-
ним, окон ча ним од но си ма. Оно ма ло ли ко ва ко ји се по ја вљу ју у мо јој про-
зи су, углав ном, до ку мен тар ног по ре кла, или су про вид не спи са тељ ске 
ма ске и ин те лек ту ал не кон струк ци је, че га се ра сна про за ужа са ва. 

На шав ши се на рас пут ни ци при че, пе сме, огле да, гло се, ауто би о гра-
фи је и фик ци је био сам при ну ђен да у тој, хи брид ној фор ми го во рим пре-
те жно о се би. Ако не ко га бар до не кле по зна јем, ако и о ко ме на све ту имам 
по не што ре ћи, он да сам то ја сам. Стид ко ји пра ти ис по ве да ње, као и тех-
нич ки зах те ви на ра ци је, на ве ли су ме на из ми шља ње, за ме та ње тра го ва, 
па и пре ћут ки ва ње, иако сам се увек тру дио да бу дем ве ран из ве сном иде-
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а лу исти не. Пи сац ни кад не мо же би ти од већ строг пре ма се би, a ни пре-
више сло бо дан у по ве зи ва њу ра зно род них ис ку ста ва и ши ро ком за хва та-
њу гра ђе. Удру жи ти стро гост и ства ра лач ку раз и гра ност, у то ме је све. У 
сти ху то иде са мо од се бе, а ако је тре ну так ло ше иза бран, он да ни ка ко не 
иде, па не вре ди ула га ти труд. У про зи сам, бар до не кле, при ну ђен да по-
шту јем зах те ве на ра ци је. Чи та о ца ва ља упу ти ти у основ не окол но сти, упо-
зна ти га са ме стом, вре ме ном, ли ко ви ма и од но си ма. При ча ју ћи, исто вре-
ме но на сто јим да го вор ускла дим са по ет ском ме ло ди јом, као што и њу, 
не све сно, при ла го ђа вам при ча њу. Ни кад ни сам ни по ку шао да на пи шем 
пра ви ро ман, ако је та ко не што у на шем вре ме ну уоп ште мо гућ но. Бли жи 
су ми по ступ ци ис ку ша ва ни у дав ној про шло сти, па и не ка са вре ме на ис-
тра жи ва ња, од ка но на утвр ђе них у XIX ве ку. 

Ја сам пе сник ко јем је у сти хо ви ма че сто би ва ло те сно. Ус кра ћен у 
њи хо вој све ре ци вој не до ре че но сти, хва тао сам се ме мо ар ских за пи са, где 
сам се ис ка зи вао ако не ду бље, оно ши ре и пот пу ни је. Ни та да се, ипак, 
ни сам осло ба ђао не у те шне, пре ва зи ђе не пе снич ке осе ћај но сти. Чи сто пе-
снич ки из раз је за тво рен у се бе, из бир љив, сав од на го ве шта ја и ви ше сми-
сле них не ја сно ћа. Лир ска пе сма се не ра до и не ве што упу шта у дру штве не 
су ко бе, док про за у њи ма ужи ва. Пе сма тра жи ви сок сту пањ са жи ма ња, 
моћ ни ју ви зи ју, по диг ну ту тем пе ра ту ру. Би ће да сам ње не им пе ра ти ве ис-
пу ња вао по ло вич но, па сам, у јед ном тре нут ку, по тра жио пре дах у про зи, 
вољ ној да при ми по ет ски на бој у при род ном, не про чи шће ном об ли ку. Та-
ко сам, на ни чи јој зе мљи, ство рио је дан ме шо ви ти из ра жај ни об лик у ко-
јем су се сте кли на пр ви по глед те шко са гла сни чи ни о ци: хро ни чар ско бе-
ле же ње, при по ве да ње-за-не во љу, есе ји стич ко обра зла га ње, лир ске епи фа-
ни је, со ци о ло шка раз ма тра ња, анег до те и пи смо пи сач ка тех ни ка. Не мо гу 
се по хва ли ти да сам све сно, сло бод но и на мер но пре зрео ауто но ми ју књи-
жев них ро до ва; про сто, друк чи је ни сам мо гао ни знао. 

У од бра ну свог при сту па, на ста лог из на су мич ног тра га ња и ба тр га-
ња, те шим се чи ње ни цом да је све што чо век хи ља да ма го ди на за пи су је у 
су шти ни пе сма, са ја чим или сла би јим енер гет ским на бо јем... Ра дио сам 
по ме ри свог не са вр ше ног, ло ше спе ци фи ко ва ног та лен та. Фа бу ли ра ње ме 
је од би ја ло као не зло би ва, де ти ња ста игра. Че му из ми шља ти, кад је свет 
већ из ми шљен? По сао пе сни ка је да га се би пре до чи и об ја сни. Ви ше ме 
уз бу ђу је из ми шља ње об ја шње ња не го зби ва ња.

ПО ЕТ СКА ПРО ЗА

По ет ску про зу од ли ку је по се бан од нос пре ма је зи ку. Сва ка реч у њој 
по ку ша ва да са чу ва се ман тич ку и зву ков ну ауто но ми ју и при род ну упу-
ће ност пре ма ви ше знач но сти, го то во као у сти ху, док јој је про зна функ-
ци о нал ност при вид на и услов на, по му ће на. Са оп шта ва лач ка уло га је уто-
пље на у ме ло ди ју, рас тр за на син ко па ма рит ма, под ре ђе на да ху и за ма ху. 
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Реч збо ри пе ву ше ћи, ње но зра че ње нат кри љу је зна че ње. У до га ђај ној про-
зи ре че ни ца се струк ту ри ше као део це ли не ко ја де лу је сво јом укуп но-
шћу; ње на оба ве ште ња опо на ша ју ствар ни, пре по зна тљи ви свет; она вас-
по ста вља објек тив на ис ку ства, дис крет но обо је на лич ним уви дом. При-
по вет ка ре кре и ра зби ва ња, а по ет ска про за их, овла шно до дир ну та, про-
жи вља ва и пре до ча ва у емо тив ном кљу чу, из бе га ва ју ћи ко му ни ка ци о не 
кон вен ци је: не моћ на да их са вла да она их од ба цу је као ба нал но сти. За зор 
од не са вла ди вих ба нал но сти нај бо ље су из ра зи ли над ре а ли сти за кле твом 
да ни кад не ће на пи са ти ре че ни цу „Мар ки за је из и шла у пет са ти“. При по-
ве дач ова кву ин фор ма ци ју не мо же из бе ћи; он успе ва да је, као ка мен чић, 
укло пи у гра ђе ви ну у ко јој по је ди но сти не ма ју са мо ро дан зна чај. Бал зак 
има ва жни ја по сла од ба вље ња јед ним ис ка зом ко ји је ус пу тан и слу жи 
оп штем на ра тив ном пла ну. Ро ман си је ра за ни ма ју раз лог мар ки зи ног из ла-
ска, ње ни да љи ко ра ци, ток љу бав ног са стан ка на ко ји се за пу ти ла до га-
ђај на про за пра ти раз вој зби ва ња, тка ју ћи мре жу узро ка и по сле ди ца по-
ни ру ћи у дру штве не и ме ђу људ ске од но се, док су се за по ет ску про зу 
ства ри одав но и за на век окон ча ле, и она их до ти че без вољ но, по ду жно-
сти, ко ли ко да се лир ски уз ле ти има ју на шта осло ни ти. Она ће ин фор ма-
ци ју о Мар ки зи ном из ла ску у пет по под не по ку ша ти да за о би ђе, да је тек 
око ли шно до дир не, ка ко би је, истог ча са, рас тво ри ла у сво јој пла зми. 

Са слич ном ре зер ви са но шћу она се од но си и пре ма ди ја ло гу, бит ном 
са стој ку кла сич не про зе; на сто ји да га про гу та, да га рас тво ри у па ра фра-
зи ра њу и по сред ном од бле ски ва њу. Бе же ћи од при че ко ја ужи ва у по тре би 
да бу де ис при ча на и у ве шти ни ко јом се при том слу жи, по ет ска про за се, 
у мом слу ча ју, окре ће у есе ји сти ку: она јој, бу ду ћи згу сну ти ја и ма ње три-
ви јал на од на о ко про фа ног при по ве да на, ви ше при ста је. Не доста так ак ци је 
је на док на ђен ви ше или ма ње за ни мљи вом ме ди та ци јом.

По ет ски ква ли тет „нор мал не“, истин ске про зе по сти же се до лич ним 
сред стви ма, у дру гом ре ги стру. Ле по та до бре при че ни је у по је ди ним ре-
чи ма и ре че ни ца ма, не го у струк ту ри са њу це ли не, у из град њи де лат ног 
окви ра у ко јем људ ске суд би не и дру штве ни од но си до ла зе до пу ног из ра-
жа ја. При по ве дач др жи на уму фре ску жи вот не ствар но сти, a пе сник де-
ло ве и де ли ће те фре ске; пр ви се слу жи ре чи ма као сред ством, а дру ги у 
њи ма, у до број ме ри, ви ди и циљ. 

МО ТИ ВИ И ТЕ МЕ

Оно што сам у по чет ку пи сао у сти ху од ли ку ју те мат ска бе зо бал ност 
и је дан гло бал ни ис по вед ни по сту пак ко ји све до ди ру је а ни на че му се 
по деб но не за др жа ва... Ро не ћи по мут ним во да ма пра и ску ства, го во рио 
сам не то ли ко о се би ко ли ко из се бе; мут на пре дач ка за ве шта ња ме ша ла 
су се са оним што се на ку пи ло у пр вих пет на е стак го ди на жи во та, про чи-
та но са ви ђе ним, ту ђе и оп ште са нај лич ни јим. Ре чи су ку ља ле као пр ља-



ва пли ма до но се ћи олу пи не фе ни чан ских бро до ва, отрг ну те ал ге и пра зне 
шкољ ке, го ми ле кр ша и бла та са по ко јим је два ви дљи вим зрн цем зла та. 
Хте ло се, од јед ном, ре ћи све, се бе и свет, од иско ни до тре нут не исто риј-
ске и за ви чај не од ре ђе но сти, па су ар хе ти по ви су се до ва ли са ба нал но сти-
ма сва ки да шњи це, ши ро ки хо ри зон ти са бес пу ћем мла до сти. И дру штве-
ни по ло жај ми је био та кав, не из ве стан и ха о ти чан: до бе гав ши у ве ли ки 
град, жи ве о  сам као го ља и бес кућ ник; ни шта ми ни је истин ски при па да-
ло, а све сам об у хва тао и усва јао. 

По сле пр вих збир ки по чео сам се усме ра ва ти и усред сре ђи ва ти, нај-
пре на ду шев на ста ња и рас по ло же ња ко ја су ки њи ла и по ро бља ва ла. Но-
сио сам се са бо лом по сто ја ња као са те ре том чи ја би те жи на, са гле да на 
до кра ја и сме ло раз от кри ве на, тре ба ло да иш че зне, или да се бит но ума-
њи, што се, уза сав труд, рет ко де ша ва ло. Убр зо су ми до ја ди ле увек исте, 
не у те шне ја ди ков ке: раз у мео сам да се с му ком не мо же из и ћи на крај, 
пре стао сам се с њо ме спо ри ти, или сам је до ди ри вао ус пут, у иро нич ном 
кљу чу.

Са пре ла ском на деч ју, на ра тив ну и са ти рич ну по е зи ју до шло је до 
со ци ја ли за ци је пе ва ња ко ја се, из ме ђу оста лог, оства ри ва ла и кроз по ја ча-
ну те мат ску од ре ђе ност. На гон ски сам из бе га вао тзв. „ве ли ке те ме“, ка ко 
ме та фи зич ке, та ко и исто риј ске, ово зе маљ ске. Зна чај ни со ци јал ни, фи ло-
зоф ски, на ци о нал ни или ре ли ги о зни мо ти ви не да ју жи ва умет нич ка оства-
ре ња, иако их на пр ви по глед обе ћа ва ју. Ову исти ну је ис ку си ла со ци јал на 
и соц ре а ли стич ки ан га жо ва на књи жев ност у ме ђу рат ном раз до бљу и у 
пр вим по сле рат ним го ди на ма, али она као да ни је до кра ја усво је на. Књи-
жев на умет ност, ка ко год се те шком и озбиљ ном гра ђом ба ви ла, ра ђа се из 
игре, из бе зна чај них по во да; песма се ра ди је по ви ја за па ром звуч них ри ма 
не го за по тре сним зби ва њи ма од оп ште ва жно сти. По е зи ја се до са ђу је у 
дру штву уче них и ис прав но ми сле ћих, за зи ре од по ли тич ких ра чу ни ца, а 
уме да за лег не за по гре шне про це не и за блу де, и да, гре шна, за бли ста. 

Па опет, др жа ве, вла де, на ро ди, идеј не и по ли тич ке во ђе и да ље, кад 
отво ре но кад уви је но, оче ку ју ко ри сно ан га жо ва ње од умет но сти, по себ но 
од књи жев но сти. Они не зна ју да је ве ли ки мо тив зна тан део сво је ве ли чи-
не осво јио пре и из ван умет нич ког из ра за, да је за о би шао умет нич ку ин-
тер пре та ци ју, или ју је, у из ве сном сми слу, чак и над ма шио. Тра жи се по-
себ на во ка ци ја за при зе мљи ва ње та кве, пре моћ не гра ђе, ко ја се мо ра раз-
ло жи ти у си ту а ци ји и раз де ли ти на ли ко ве, е да би се у кон крет ном и ма-
лом, пре по ро ди ло и до би ло жи вот ну увер љи вост. Из исто риј ски при ре ђе-
не гра ђе пи сац ће из ву ћи не што жи во та је ди но ако се опи ре ње ној већ 
осво је ној ва жно сти, ако се њо ме по и гра ва, или је, чак, ома ло ва жа ва. Књи-
жев ни текст је ор ган ска струк ту ра у ко јој се све гра ди ни од че га, од све га 
и сва че га, по но вој ме ри и у са мо род ном обра сцу. Дру ги свет ски рат се, у 
ро ма ну, не мо ра за вр ши ти по бе дом ан ти хи тле ров ске ко а ли ци је. „Ве ли ка 
те ма“ обес хра бру је, од би ја, тра жи да јој слу жи мо. Ро ман се с њо ме но си 
уво ђе њем не ис то риј ских ли ко ва; Рат и мир се за вр ша ва по ле мич ком рас-
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пра вом о сми слу и ло ги ци исто риј ских зби ти ја. По е зи ја се, пред та квим 
иза зо ви ма, у нај бо љем слу чају сво ди на тор же стве ну апо ло ги ју (Ле ген да 
ве ко ва). Сла би па три от ски и ре ли ги о зни пе сни ци му ца ју под те ре том ко ји 
их пре ва зи ла зи. За то Кло дел сво јим све ци ма упор но при да је сит не људ ске 
ка рак те ри сти ке, спу шта их на зе мљу. Спа сав ши де вој ку од ажда је, и за ба-
цив ши је на ко ња, Све ти Ђор ђе пра ви ерот ске алу зи је.

По што ни је устро је но као са мо род на тво ре ви на, умет нич ко де ло у 
слу жби ве ли ке те ме не де лу је на ира ци о нал не сло је ве људ ске осе тљи во-
сти; оно са ра ђу је са све шћу. Ре чи нас уз бу ђу ју он да кад хва та ју и пре до ча-
ва ју мер љи ве дрх та је, ко ји су у ста њу да по тре су Це ли ну. Лу ча ми кро ко-
зма – све тлост са о бра зна на шим мо гућ но сти ма са гле да ва ња – оба сја ва, на 
ма хо ве, бес крај.

О ЈЕ ЗИ КУ И СТИ ЛУ

Бри га о је зи ку и сти лу – пр ва прет по став ка до брог пи са ња – у на шем 
је вре ме ну вид но за по ста вље на. Ту по ја ву не ва ља јед но о бра зно оце њи ва-
ти; она тра жи ши ре раз у ме ва ње. Иде ал из ве сног стил ског са вр шен ства је, 
у пр вој по ло ви ни XX ве ка, до ве ден до вр хун ца, ле по та пи са ња се пре за си-
ти ла и по че ла из ну тра за га ђи ва ти. Кру жна спи ра ла раз во ја мо ра ла се вра-
ти ти на по че так, си ро вој гра ђи и не бри жљи вом из ра зу, да би текст жив-
нуо и на но ви на чин по стао при вла чан. Код нас се то, ре као бих, до го ди ло 
пре ра но: на шим је зич ким и стил ским нор ма ма не пре ти де ка ден ци ја и 
оно што уз њу иде, до че га је до шло у фран цу ском је зи ку; ње га је Се лин, 
за тре ну так, упо тре бом улич не лек си ке и рас ки ну те син так се, вра тио у 
жи вот. Ов де се на ме ће раз ли ко ва ње из ме ђу кон тро ли са не сло бо де и до ма-
ће не мар љи во сти.

Зах те ви ма до брог пи са ња ја сам по све тио знат ну па жњу мо жда и за-
то што сам био ли шен не ких дру гих спи са тељ ских вр ли на. У те жњи за 
склад ним устро је њем фра зе и ефи ка сно упо тре бље ним ре чи ма де ша ва ло 
ми се да по не ку стра ни цу пре пи шем и по де сет пу та. Ви део сам да се пре-
глед ност и раз и гра на ла ко ћа из ла га ња не по сти жу от пр ве, ла ко и у нео ба-
ве зној игри; око при род но сти се ва ља тру ди ти, она се не по сти же при род-
но, не до ла зи бес плат но. А опет, мо ра мо па зи ти да се, од сил ног ра бо та ња 
и уса вр ша ва ња, из раз не умр тви, да не по ста не оно што Ен гле зи зо ву 
overw rit ten: књи шка угла ђе ност је за умет ност ре чи по не кад по губ ни ја од 
са др жај не и бес по моћ не не пи сме но сти. Хо ће се мно го тру да, али и ми ло-
сти, и сре ће. Ре цепт је јед но ста ван, али ни је за оне ко ји ма се не куд жу ри. 

Нај бо ља од ре ђе ња сти ла су и нај по зна ти ја, и до ла зе од до брих пи са ца. 
За Џо на та на Свиф та тај на до брог пи са ња је у по ста вља њу „тач них ре чи на 
од го ва ра ју ће ме сто“; са ве та се до слов но др жао Фло бер, ко јем је le mot 
ju ste би ла сва ко днев на, из ну ру ју ћа оп се си ја. По Шо пен ха у е ру, стил је фи-
зи ог но ми ја ду ха, што је пре фор му ли сан Би фо нов ис каз да је стил чо век 



29

сам. Све је у то ме: иза бра ти је зич ку мо гућ ност при клад ну гра ђи, упо сли-
ти ре чи та мо где ће би ти нај ко ри сни је. Из бор је пре ши рок, све мо же по-
слу жи ти, ако сe, по до бром слу ху и у склад ном ду ху, укло пи у гра ђе ви ну: 
го вор ни обр ти, фо нет ски еле мен ти, ево ка тив ни по тен ци јал, од је ци ра ни је 
упо тре бе као и сме ла окре та ња и пре у сме ра ва ња. Иза зов на моћ је уто ли-
ко ве ћа уко ли ко је из раз да љи од сво је уоби ча је не упо тре бе. Сва су сред-
ства до зво ље на, сви ни вои је зи ка ко ри сни и рав но прав ни – ар го, тех нич ки 
тер ми ни, ди ја лек ти, улич ни го вор – ако се упо тре бе где тре ба и где не мо-
же друк чи је.

Ја сно ћа ко ју Ма ре тић, свом ина че мр ша вом на цр ту за сти ли сти ку, 
сма тра пр вом од ли ком до брог пи са ња, је сте па ра док са лан иде ал; она не 
мо ра би ти школ ски очи глед на и про ста. Њу но си су ге сти бил ност ко ја се-
же пре ко гра ни ца ла ке ра зу мљи во сти. Тач ност при ка зи ва ња се по сти же 
ка ко „чи стим“ и „ле пим“ та ко и „пр ља вим“, про стим је зи ком, за ви сно од 
ма те ри је и иза бра ног жан ра. Су ге стив на по је ди ност ис кр сла из под све сти 
де лу је ја че од раз ра ђе ног ло гич ког умо ва ња, као што је не по што ва ње гра-
ма тич ких пра ви ла, у не ким си ту а ци ја ма, од ве ће ко ри сти не го ја ло во по ко-
ра ва ње осве шта ном пра во пи су. Ја сно ћу оче ку је мо у дир кур зив ној про зи, а 
упра во та мо нам се не ја сно ћа на ту ра као атри бут уче но сти. У Ен гле ској је 
уста но вље на по себ на на гра да за нај не ја сни ју књи гу го ди не; ла у ре а ти су 
го то во ис кљу чи во пи сци фи ло зоф ске про зе. „Тај мсов књи жев ни до да так“ 
до но си из во де из на гра ђе них де ла, на уве се ље ње сво јих чи та ла ца.

За фи ло зоф ску про зу ва же јед на, за бе ле три сти ку дру га, за по е зи ју 
тре ћа ме ри ла. Што до бро сто ји Сло бо да ну Јо ва но ви ћу не би при ста ја ло 
Бо ри Стан ко ви ћу, чи ји је стил „не леп“, а са вр ше но де ла тан. У по е зи ји не-
ја сно ћа нас оча ра ва као „сун це од ја сно ће“, ка ко нас опо ме ну Ује вић. Јед но 
је опој на, вр то гла ва мут ни на ка квог хе ра кли тов ског афо ри зма Ре неа Ша ра, 
а дру го му тљаг у фи ло зо фи ра њу не ких не до у че них те о ре ти ча ра.

Ја сам се, у есе ји сти ци, по чео бо ри ти за ја сно ћу из от по ра пре ма зва-
нич ној ла жи, ко ју чи сто ми шље ње смрт но угро жа ва, али сам ти ме, јед но 
вре ме, спу та вао сло бо дан раз мах пе снич ке има ги на ци је, ко ја не тр пи здра-
во ра зум ска огра ни че ња. Естет ски учи нак ја сно ће у не ким ви до ви ма пи са ња 
је нео спо ран: ра зум још ка ко зна да ужи ва у сво јој спо соб но сти ра све тља-
ва ња пред ме та, по ја ва и по бу да. Тач но име но ва ње би ћа и ства ри усре ћу је 
дух. Сласт шти ва je у до бро сме ште ним ре чи ма, у из ри ца њу те шко ре ци вог; 
ту сласт Барт зо ве за до вољ ство, од но сно ра дост тек ста. На пи са но зра чи, 
Реч је осве тли ла део Ха о са. Тач на и ја сна реч је ли ко ва ње ду ха над збр ком, 
над ку кав ним за ма гљи ва њем, над ћу та њем или по ли тич ки ко рект ним ми-
шље њем. Она је под јед на ко осло ба ђа ју ћа кад се ра ди о сли ка њу љу ди, 
дру штве них од но са, при род них де ша ва ња или пси хо ло шких мр тво у зи ца. 
Бла го да те ја сно ће до жи вљу је мо у ра до ви ма мла дог, дог мат ског Па ун да, као 
и у сти хо ви ма у го ди не за шлог Јеј тса, ко јем је упра во Па унд да вао ко ри-
сне са ве те и по у ке.
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Ја сам пи сац фраг ме на та, пе сник ко ји стал но по чи ње од по чет ка, и 
за љу бље ник у је зик. Зна ња и ис ку ства ре чи су ста ри ја и бо га ти ја од зна ња 
и до жи вља ја оно га ко се њи ма слу жи. Ре чи тек до не кле иду за оним што 
по ку ша ва мо ре ћи, да би од не кле на ста ви ле сво јим пу тем. Текст би тре ба ло 
да ускла ди на ша оче ки ва ња од ре чи са њи хо вим тај ним те жња ма и на слу-
тљи вим мо гућ но сти ма.

Пи шу ћи – по не ки ма ре ла тив но до бро – во дио сам очај нич ку бор бу 
про тив сво је не пи сме но сти и глу по сти, па сам се, ов де-он де, уз ди зао над 
за те че ним при ли ка ма и окол но сти ма. Кад чу јем пре те ра не по хва ле свом 
сти лу, по ми слим ка ко сам се из ве штио као ва ра ли ца. Не гу ју ћи стил из-
гра ђи вао сам и са мог се бе, раз ви јао сво ју по себ ност и раз ли чи тост. Пи сац 
је чу вар сми сла и ле по те Ре чи. У на шој ду шев но сти има ју уде ла и без и ме-
ни пре ци; њи хо ва су за ве шта ња у је зи ку ко ји су нам оста ви ли. Да то нам је 
да опло ди мо трун ку тво рач ке енер ги је при мље ну од ви шњих си ла и да je, 
са не што ви шка, вра ти мо по кло но дав цу.

О ПО ПРА ВЉА ЊУ

Тре ба ли или не тре ба по пра вља ти на пи са но? За ме не ту не ма дво у-
мље ња. Не са мо да тре ба по пра вља ти – то се мо ра чи ни ти. Кад бих имао 
вре ме на, во ље и сна ге, ја бих све што сам об ја вио по но во пре ту рио кроз 
ру ке, сва ку бих ре че ни цу про че шљао, сва ки ре дак од ва гао, ослу шнуо и 
про ве рио... He знам за ко га бих и за што чу вао пр во бит не вер зи је и на цр те, 
ни за што бих се ус те зао да их по бољ шам, ако је то ика ко мо гућ но... И 
Тво рац Ва си о не се до бро по му чио да би ше стог да на уве че по гле дао оно 
што је ура дио и за кљу чио: „гле, до бро бје ше ве о ма“. (Та оце на ни је сву да 
и бес по го вор но усво је на.)

Ни сам Све мо гу ћи, ни ге ни је ко јем све от пр ве по ла зи за ру ком, ни ти 
сам но си лац не бе ских овла шће ња чи је се об ја ве има ју при ма ти по слу шно 
и без ре зер ве. Не мам без гра нич но по ве ре ње у сво је при род не спо соб но-
сти. Књи жев ном по слу сам се по све тио без уна пред утвр ђе ног пла на и 
ци ља, а од ча са кад сам за пли вао, су о чио сам се са не ким не пред ви ђе ним 
те шко ћа ма. Док сам, на сум це, са ста вљао сти хо ве, још је не ка ко и ишло; 
пре шав ши на про зу, мо рао сам озбиљ ни је про ми сли ти о оно ме што пред у -
зи мам. Пи са ње ми се, убр зо, све ло на бор бу про тив спо ља шњих пре пре ка 
и уну тра шњих огра ни че ња. Ма ло шта ми се ола ко и бес плат но да ва ло. 
Тек кад се ба цим на ствар, кад се ухва тим у ко штац са не ја сним иза зо вом, 
поч не се от кри ва ти оно што осе ћам и ми слим, што хо ћу и мо гу да ка жем. 
Пи шу ћи, тра гам за со бом, за оним што уисти ну је сам. Про ме нио сам мно-
га идеј на опре де ље ња и жи вот на схва та ња, ис ку шао сам сва ко вр сне крај-
но сти, у сва шта сам, на кра ће или ду же вре ме, ве ро вао, да бих из сво је да-
ре жљи ве не до след но сти из ву као не ке обес хра бру ју ће по у ке. Ка ко бих, по-
сле све га у шта сам се бе ула гао, и што сам ус пут од ба ци вао, и ово за шта 



се да нас за ла жем мо гао узи ма ти озбиљ но? Сва су опре де ље ња ис прав на и 
рав но прав на, под усло вом да за до во ља ва ју спо знај не по тре бе по је дин ца и 
да дру ги за њих не пла ћа ју це ну у кр ви.

По чео сам као пу ка не зна ли ца, ду го сам се об у ча вао у раз у ме ва њу 
жи во та и књи жев не умет но сти, из гра ђи вао сам укус и ме ри ла су ђе ња, упа-
дао у зам ке и чу пао се из њих, па би се мо гло ре ћи да сам го ди на ма са мог 
се бе по пра вљао, са по ло вич ним успе хом. Сва та по ср та ња, за ле та ња и ко ле-
ба ња не до при но се ја ча њу са мо по што ва ња. Пре тр пео сам мно ге ути ца је, и 
ка ко сам ла ко под њих па дао, та ко сам их се бр зо осло ба ђао. Бр зи на при хва-
та ња и од ба ци ва ња ту ђих ис ку ста ва још је и по ја ча ла кри тич ност пре ма 
оно ме што ми је из ла зи ло ис под пе ра. 

И кад је но ше на сна жним за ма хом, во ђе на нео до љи вом ну жно шћу, 
пе сма под ра зу ме ва из ну ру ју ћи на пор тра га ња за при клад ним из ра зом и 
склад ним об ли ком. До срећ ног ре ше ња се нај бр же до ла зи у ва три на дах-
ну ћа, али ако га не до стиг не мо из пр вог ма ха, оста је нам да са че ка мо но ву 
по вољ ну при ли ку ка ко би смо ухва ти ли оно што нам је у пр вом на ле ту из-
ма кло. По не кад ва ља че ка ти ме се ци ма, па и го ди на ма, да се бог срећ ног 
тре нут ка ухва ти за пер чин. Да се по пра ви и до гра ди је дан стих ни је до-
вољно уви ђа ти не го ву мањ ка васт; тре ба про дре ти до ње го ве кли це, до нај-
ду бљег под сти ца ја, да би се раз ви ла нео ства ре на мо гућ ност ко ја у ње му 
ти ња. Ако ин тер вен ци ја успе, прет ход на вер зи ја he са ма од се бе от па сти, 
оста ће као траг сле пог на пи па ва ња до брог и из не на ђу ју ћег на ла за. Ис пад не 
ли и дру га вер зи ја сла ба, или ло ша на дру ги на чин, а мо жда и го ра од пр ве, 
не ма мо раз ло га да жа ли мо због уза луд уло же ног тру да. Ура ди ли смо што 
је до нас би ло, а не га тив но ис ку ство ће нам, мо жда, по мо ћи да, у бу дућ но-
сти, из бег не мо слич ну по гре шку.

Би ва да, по пра вља ју ћи, по ква ри мо и оно ма ло што је ва ља ло, или да, 
про ду бљу ју ћи и уса вр ша ва ју ћи из раз, из би је мо у пра зни ну, па се по ка же 
да се не ма мо око че га тру ди ти. Рас ко па ва њем и ра све тља ва њем на пи са-
ног от кри ли смо ње го ву ни штав ност. По пра вља ње је ус пе ло: уви де ли смо 
да се не ма за чим тра га ти. 

До оно га што же лим да ка жем – што мо гу ре ћи – про би јам се по це ну 
гре ше ња и за ба са ва ња, ме ња ју ћи за ми сли, ска чу ћи се би у уста. Прет ход-
не вер зи је си сте мат ски уни шта вам; оне већ од штам па не, на жа лост, ни су 
под мо јом вла шћу. За њих ћe се по бри ну ти за кон о про па дљи во сти хар ти-
је: ра чу на се да ће ce, кроз две сто го ди на, ве ћи на да на шњих из да ња ра су-
ти у си тан прах. Ни је ме стид што ћe, у ме ђу вре ме ну, не ки до ко ни зна ти-
жељ ник, упо ре ђу ју ћи раз ли чи те вер зи је истог тек ста, за кљу чи ти да ми 
пи са ње ни је те кло као ’лад на во да, ла ко, бр зо и при род но.

Оно што сам ло ше ура дио, што је оста ло на по ла пу та, по не се но па 
упу ште но, су штин ски и не по сто ји; то иде у би ланс мо јих лич них по ра за 
и про ма ша ја. По сто ји је ди но оно што и дру ги ма не што до но си и го во ри. 
Чи та о цу је све јед но да ли сам до то га до шао ла ко или с му ком, бр зо или 
спо ро, за хва љу ју ћи сми шље ном тру ду или шар ла тан ској сна ла жљи во сти. 

31



32

Оно на шта ме упу ти под свест, што ми до шап не по не ка на ме тљи ва реч, 
гле дам ка ко да до ве дем до сми сле но сти, да раз ра дим не ја сан на го вор, да 
раз ви јем и пре хра ним кли цу. Из јед ног, из два, или ви ше на вра та. 

Век нам је огра ни чен, сви су на ши по сло ви ма ње или ви ше не до вр-
ше ни. Што ви ше по пра вља мо, не до ма шај је очи глед ни ји. Ра де ћи на тек-
сту, су зби јам оно што ме пре ви ше нер ви ра, што се ис ти че глу по шћу; под-
но шљи ву осред њост оста вљам. Ду бље њем на гла ви не да се над ма ши ти 
до мет од ре ђен на ро ђе њу. На јав ним на сту пи ма не ке ства ри чи там пу ним 
гла сом а не ке са сне би ва њем, као да ни су са свим мо је. 

Ко ри гу ју ћи по но вље на из да ња, не уоча вам ис кљу чи во штам пар ске 
гре шке. Оне дру ге, су штин ске, не у по ре ди во су мно го број ни је, и не по пра-
вљи ве.

Српска академија наука и уметности
Београд
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СВЕТИ СЕРГИЈЕ У РУСКОЈ ЦРКВЕНОЈ ПОЕЗИЈИ 
ДО ЈЕРОМОНАХА ПАХОМИЈА СРБИНА1

Снежана В. Јелесијевић

СА ЖЕ ТАК: Пре ма на шим ис тра жи ва њи ма, пре на стан ка 
Слу жбе пре по доб ном Сер ги ју ко ја се при пи су је све ште но и но ку 
Па хо ми ју Ср би ну по сто ја ла су два тро па ра и кон да ка, и три „ине“ 
сти хи ре Сер ги ју. По ја не су му та да мо гле би ти још не ко ли ке сти-
хи ре про на ђе не у сти хи ра ри ма и раз ли чи те од сти хи ра Слу жбе. 
Прет по ста вља мо да је је дан тро пар и кон дак и „ине“ сти хи ре са-
ста вио мо нах Епи фа ни је Пре му дри. У ра ду се от кри ва ко ји тро пар 
и сти хи ре су ко ри шће ни при са ста вља њу јед ног тро па ра и „иних 
сти хи ра“ Све том Сер ги ју и уста но вљу је по ре кло по ме ну тих не ко-
ли ких сти хи ра, мо жда на ста лих пре Слу жбе.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: тро па ри, кон да ци, сти хи ре Све том Сер ги ју, 
Слу жба, Епи фа ни је Пре му дри, Па хо ми је Ср бин

1 У раду су коришћене следеће скраћенице – БАН: Библиотека Академии наук, От-
дел редкой и рукописной книги (Санкт-Петербург); ГИМ – Государственный Историчес-
кий музей, Отдел рукописей и старопечатных книг (Москва); К-Б – Собрание Кирилло-
Белозерского монастыря (РНБ); Мазур. – Рукописное собрание Ф. Ф. Мазурина (РГАДА); 
МСПЦ – Музеј Српске православне Цркве (Београд); РГАДА – Российский государствен-
ный архив древних актов (Москва); РГБ – Российская Государственная библиотека, На-
учно-исследовательский отдел рукописей (Москва); РНБ – Российская национальная 
библиотека, Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург); РО МГАМИД – Руко-
писный отдел библиотеки Московского главного архива Министерства иностранных дел 
(РГАДА); Син. – Синодальное собрание (ГИМ); Син. певч. – Синодальное певческое соб-
рание (ГИМ); Син. тип. – Рукописное собрание Библиотеки Московской Синодальной 
типографии (РГАДА); ТСЛ – Собрание Троице-Сергиевой лавры (РГБ); Чертк. – Собра-
ние А. Д. Черткова (ГИМ); Чуд. – Собрание Чудова монастыря (ГИМ).
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Све ти Сер ги је, игу ман ма на сти ра Све те Тро ји це, пре ста вио се 25. сеп-
тем бра 1392. го ди не (Присëлков 1950: 440). Мо шти су му обре те не три де сет 
го ди на ка сни је – 5. ју ла 1422.2 По хвал но сло во ко је му је са ста вио ње гов 
уче ник и са брат Епи фа ни је Пре му дри у ли те ра ту ри се да ти ра раз ли чи то: 
око 1418 (Филаретъ1859: 120; ключевскiй 1871: 111), 1406–1418 (седельников 
1926: 166), 1412. го ди ном (клосс 1998: 99, 100, 148)3, вре ме ном по сле обре-
те ња мо шти ју (Янин 2003: 413–417). Жи ти је све тог Сер ги ја Епи фа ни је је, 
ка ко сам ка зу је, са ста вио два де сет шест го ди на по пре ста вље њу све тог стар-
ца – 1418–1419 (клосс 1998: 286). Ка сни је, че тр де се тих и пе де се тих го ди на 
XV ве ка, је ро мо нах Па хо ми је Ср бин ће то ком свог пр вог бо рав ка у Тро јиц-
ком ма на сти ру са чи ни ти не ко ли ко ре дак ци ја Сер ги је вог жи ти ја.4 Та да пи ше 
и Про ло шко жи ти је (са сти хо ви ма) (ключевскiй 1871: 120; Яблонскій 1908: 
58; клосс 1998: 129) и Слу жбу ус пе њу пре по доб ног Сер ги ја (ключевскiй 
1871: 119; Яблонскій 1908: 16, 158; клосс 1998: 129). Ра ни је ис ка за но ми шље-
ње да је Па хо ми је у то вре ме об ра дио Епи фа ни је во По хвал но сло во Сер ги ју 
(ключевскiй 1871: 90–91, 110–112; Яблонскій 1908: 124–125), од ба цио је А. 
Д. Се дељ ни ков а за њим, пре ма на шем уви ду у ли те ра ту ру, и са вре ме ни 
ру ски про у ча ва о ци (седельников 1926: 165–166; клосс 1998: 145–147; Янин 
2003: 407–419; духанина 2009).

Исто ри чар Ва си лиј Оси по вич Кљу чев ски сма трао је да пре је ро мо на-
ха Па хо ми ја Ср би на Слу жба све том Сер ги ју ни је по сто ја ла (ключевскiй 
1871: 119). На су прот ње му, отац Ва си лиј Ја блон ски прет по ста вља да је би ла 
са ста вље на до Па хо ми ја, у вре ме ка да је по чео да се пра зну је све ти те љев 
спо мен. На ова кву прет по став ку на ве ло га је по сто ја ње „од ло ма ка по себ-
не слу жбе“ ко ја је на ста ла пре Па хо ми је ве, али ни је са чу ва на. Од ње су 
оста ли тро пар „Въ чистотѣ житiа ис точ ни къ сле зъ тво их“, раз ли чит од 
Па хо ми је вог, ре ђа ва ри јан та сти хи ре Слу жбе, по сле пе де се тог псал ма, Еже 
на зе мли аггела и три „ине сти хи ре“ ко је се не кад на ла зе по сле Слу жбе – 
Трь пѧ ше нынѣ шнѧя мжь ствен нѣ, Зрѧ ще яко на сла же нїе скръ би, Ѡтве рь гъ тлѣн ныѧ 
ри зы. Мо гу ћим пи сцем те пр во бит не слу жбе, ко ју је Па хо ми је са мо ре ди-

2 Вид. у јед ној од Па хо ми је вих ре дак ци ја Жи ти ја: клосс 1998: 419. 
3 Кри тич ки осврт Вла ди ми ра Ан дре је ви ча Куч ки на на Кло со во да ти ра ње По хвал-

ног сло ва вид. у: Янин 2003: 409–413.
4 По оцу Ва си ли ју Ја блон ском Па хо ми је је у том пе ри о ду са чи нио шест ре дак ци ја 

(Яблонскій 1908: 16–17, 37–66, 62). Про стра на ре дак ци ја Жи ти ја ко ју је В. Ја блон ски сма трао 
Па хо ми је вом (ре дак ци ја Е), по Бо ри су Ми хај ло ви чу Кло су на ста ла је по чет ком XVI ве ка. 
Он је ро мо на ху Па хо ми ју при пи су је пет, а мо жда и шест ре дак ци ја, прем да не по ја шња ва ко ју 
сма тра мо гу ћом ше стом (клосс 1998: 129, 213). На осно ву свог да ти ра ња ру ко пи са Збир ке 
Тро ји це-Сер ги је ве ла вре (РГБ), бр. 746 ко ји са др жи пр ву (по ње го вој по де ли) Па хо ми је ву 
ре дак ци ју Жи ти ја, до ла зак срп ског књи жев ни ка у Тро јиц ки ма на стир ве зу је за 1438. го-
ди ну. Не тач ност тог да ти ра ња убе дљи во је до ка зао В. А. Куч кин (кучкин 2003: 109–112).
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го вао, отац Ва си ли је сма тра мо на ха Епи фа ни ја, ко ји је са чи нио Жи ти је и 
По хвал но сло во Сер ги ју (Яблонскій 1908: 156–158, 58).5 

Феодосиј Георгијевич Спаски мисли да до обретења моштију потпуне 
службе није било, али су могли настати њени зачеци: тропар „Въ чистоте 
житиа ис точ ни к сле з тво их“ и три „ине стихире“. Придружује се оцу Ва-
силију Јаблонском у претпоставци да их је саставио Епифаније (сПасский 
1951: 107–108). За Службу на једном месту каже да је састављена око 1440, 
на другом – између 1440. и 1443. године (сПасский 1951: 102, 108).

Ра ни је смо уста но ви ли да су до Па хо ми ја Ср би на по сто ја ла два тро-
па ра и два кон да ка пре по доб ном Сер ги ју. Је дан пар чи ни по ме ну ти тро пар 
Въ чи сто тѣ жи тїя ис точ ни къ сле зъ тво ихъ (Збор ник бо го слу жбе ни, БАН 34. 8. 39, 
пр ва по ло ви на XV ве ка (и XV век без пре ци зи ра ња да ти ра ња)6, 186а–186б; 
исто и у Псал ти ру с по сле до ва њем, ТСЛ 308, дру га по ло ви на XV ве ка, 
280б–281а) и ра ни је не по зна ти кон дак Взи ра ю щи ти чьстьна го при ле жа нїя гро ба 
(БАН 34. 8. 39, 186б). Овај тро пар и кон дак на ла зе се и у Ча сло сло ву, БАН 
33. 14. 3 (крај XVI – по че так XVII ве ка, са до да ци ма из XIX)7, али под 5. 
ју лом, спо ме ном обре те ња мо шти ју (275б–277а), док су Па хо ми је ви тро-
пар и кон дак Слу жбе под 25. сеп тем бром (29а–30б). 

Тро пар Ѡтъ юно сти въс прї а лъ еси христа (Ча со слов, ТСЛ 345, дру га по-
ло ви на XV ве ка, 109а; на ла зио се на из гу бље ном ли сту у Свјат ци ма ТСЛ 
3638) и кон дак Яко бес пло ть ны мъ равно жи те ль (ТСЛ 345, 109б; ТСЛ 363, 27а–27б) 
чи не дру ги пар (Манушина2004: 123–126).9 

У Јефросиновом зборнику К-Б 6/1083 (РНБ), из последње четвртине 
XV века, налазе се сва три тропара и кондака преподобном Сергију (196а–
197а). Први у низу је тропар Ѡтъ юности вьспрїаль еси христа (196а). Наспрам 
њега, дуж десне белине, киноваром је написано: епифанїево. На доњој белини 
исте стране на којој отпочиње Пахомијев тропар киноваром пише: пахомїа 
сербина.10

5 При на во ђе њу из ру ко пи са и ди пло ма тич ких из да ња скра ће ни це са ти тлом раз ре-
шу је мо по мо ћу по лу кру жних за гра да, без ти тле – по мо ћу угла стих. Над ред на сло ва спу-
шта мо у ред и за др жа ва мо из вор ну пунк ту а ци ју. Сви над ред ни зна ци, из у зев ти тле ка да 
озна ча ва број ну вред ност, из о ста вље ни су. При раз ре ша ва њу скра ће ни ца ру ко во ди мо се 
нор мом Реч ни ка ста рог ру ског је зи ка Из ма и ла Ива но ви ча Сре зњев ског: срезневскiй 1893; 
срезневскiй 1902; срезневскiй 1903.

6 Да ти ра ње ру ко пи са XV ве ка да је мо пре ма: турилов 1986; охотина,турилов 1993. 
Је ди но да ти ра ње ру ко пи са XV ве ка из Ру ског др жав ног ар хи ва ста рих ака та на во ди мо 
пре ма: Жучкова,Мошкова 2000.

7 Опис у: срезневскiй,Покровскiй 1910: 386–389, бр. 33. 14. 3 (Нов. 425).
8 У опи су се да ти ра кра јем XV ве ка: [иларий,арсений] 1878: 120, бр. 363 (1266). У 

по пи су ру ко пи сних књи га XV ве ка тог ру ко пи са не ма: турилов1986: 349.
9 Ми шље ње о по ре клу три ју сти хи ра на сти хов не ве ли ког ве чер ња у Слу жби пре по-

доб ном Сер ги ју, из не то у том ра ду, ка сни је смо про ме ни ли. Вид.: елесиевич 2008: 9–11.
10 Вид.: серëгина 1994: 210. Ова ауторка помиње само два тропара. 
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Ако је Епифаније заиста аутор тропара и кондака преподобном Сер-
гију, онда бисмо му пре приписали тропар Въ чистотѣ житїя источникъ слезъ 
твоихъ (БАН 34. 8. 39, 186а–186б) и кондак Взирающи ти чьстьнаго прилежанїя 
гроба (БАН 34. 8. 39, 186б), него оне у Часослову ТСЛ 345 и Свјатцима ТСЛ 
363. Мислимо да су тропар и кондак Зборника богослужбеног БАН 34. 8. 39 
старији, настали до обретења Сергијевих моштију. Кондак је прожет жа-
лошћу монаха после Сергијевог престављења.11 Пред очима им је гроб у 
којем је као непроцењиво благо сакривено Сергијево свето тело. Нема по-
мена ни кивота ни моштију. 

Тропар Въ чистотѣ житїя источникъ слезъ твоихъ по свој прилици је настао 
прерадом и проширењем тропара преподобном Харитону Исповеднику:

Тропар преподобном Сергију

тропарь сергїю гласъ  Въ чистотѣ житїя ис-
точникъ слезъ твоихъ исповѣданїя и троудовныя 
поты совокоупилъ еси и коупель доуховноую 
источилъ еси свѧщенныи сергїе прѣподобьне 
ѡмываеши соугбьствѣ творѧщимъ любовїю памѧть 
твою скверны ѡбоямо доушевныя и тѣлесныя сихъ 
ради чада твоя соуще вопїемъ ти моли ѡтьче 
свѧтоую троицю ѡ доушахъ нашихъ 

(БАН 34. 8. 39, 186а–186б) 

Тропар преподобном Харитону

Прѣподобьнаго ѡтьца нашего харитона 
исповѣдника тропарь гласъ  Ко источникоу слезъ 
твоихъ поты смѣсилъ еси и коупель мысленоую 
съдѣлалъ еси харитоне прѣподобьне ѡмываеши 
въ нихъ прегрѣшенїя любовїю творѧщимъ 
памѧть твою моли христа бога ѡтьче ѡ 
доушахъ нашихъ

(БАН 34. 8. 39, 187а)

Отац Ва си ли је Ја блон ски ис ти че стил ску ори ги нал ност „иних сти хи-
ра“ пре по доб ном Сер ги ју у по ре ђе њу са стро фа ма Слу жбе (Яблонскій 1908: 
157). По ми шље њу Ф. Г. Спа ског у њи ма се у ви ду мо но ло га из ла жу Сер-
ги је ве по у ке уче ни ци ма: „Эти сти хи ры пи са ны, не сом нен но, уче ни ком, 
по мня щ им под лин ные сло ва на ста вле ний пре по доб но го.“ (1951: 107).

„Ине сти хи ре“ су дру гог гла са. Њи хов са мо по до бан је тер пѧ ще (ТСЛ 
116, 410а), сти хи ра че тр де се то ри ци му че ни ка Се ва стиј ских. „Ине сти хи-
ре“ не са мо ме ло диј ски не го и тек сту ал но по дра жа ва ју ову и још две сти-
хи ре Се ва стиј ским му че ни ци ма. Сти хи ре му че ни ци ма на во ди мо пре ма 
Сти хи ра ру ми неј ном нот ном и ми не ју пра знич ном РО МГА МИД 711 из 
дру ге че твр ти не XV ве ка. Њи хов ре до след у ру ко пи су је раз ли чит од овог 
у ко јем их на во ди мо – на ша дру га сти хи ра је у ру ко пи су тре ћа, а тре ћа 
дру га. „Ине сти хи ре“ пре но си мо из Збор ни ка ТСЛ 116, из пр ве по ло ви не 
XV ве ка (и XV ве ка без пре ци зи ра ња да ти ра ња)12.

11 По томе је близак оном делу Епифанијевог Похвалног слова у којем се приповеда 
о жалости Сергијевих монаха по његовом упокојењу. Вид.: клосс 1998: 280–281.

12 Б. М. Клос га да ти ра 1443–1445. го ди ном, на осно ву по ду дар но сти ве ћи не ње го вих 
во де них зна ко ва са зна ко ви ма тач но да ти ра них ру ко пи са ТСЛ 180, ТСЛ 747 (1998: 172–173). 
В. А. Куч кин је убе дљи во до ка зао не по у зда ност Кло со вог на чи на да ти ра ња (2003: 106–109).
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„Ине стихире“ светом Сергију

їны стихиры прѣподобьном сергїю подобьнъ 
терпѧще 
Терпѧше нынѣшнѧяa мжественѣ веселя 
сѧ боудоущимъ къ всѣмь глаголаше 
прѣподобьне сергїе еда оубо тне подвизаем 
сѧ нъ вѣчнаго живота чѧюще полчити люты 
скорби нъ сладокь раи болѣзньни трди нъ 
присносщное въспрїатие не ѡбленим сѧ оубо ѡ 
постници мало сътрьпимь да вѣнци нетлѣнными 
оувѧзем сѧ ѡтъ христа бога и спаса 
доушамь нашимь 

Зрѧше яко наслажденїе скорби шествя тѣснымъ 
птемь къ оученїкѡмъ си глаголаше пребла-
жене сергїе не оустрашим сѧ подвига постнаго да 
страшнаго гееньскаго моучения избѣгнемъ съгбенѣ 
да боудоуть рцѣ да въздѣют же сѧ къ бог 
ноѕѣ же оутвержены на молитвѣ предстояти не 
пощадимъ естьства тлѣннаго изволимь подвигь да 
вѣнци побѣдными оувѧзем сѧ ѡтъ христа бога 
и спаса доушамь нашимъ

Ѡтврьгь тлѣнныя ризы хожаша въ зим бес те-
плы ѡдежда якоже в лѣте глаголаше трьпѣливе 
сергїе за раи иже погбихомъ ризы мѧгкыя 
ныне ѡтълагаемъ грѣхѡмь иногда престпленїа 
ѡдѣяхѡмъ сѧ съвлецѣм сѧ нынѣ ради 
нетлѣнныхъ ризь не брѣземь братие о зимѣ 
преходѧщеи плоть изнримь да вѣнци побѣдными 
оувѧзем сѧ ѡтъ христа бога и спаса 

(ТСЛ 116, 410а)
_____
aу рукопису ннѣшнѧя

Стихире Севастијским мученицима

Въ  свѧтыхъ моученик  иже в севастииа 

стихиры гласъ  
Тръпѧще моучениа крѣпъко радоующе сѧ 
надѣемыими къ собѣ глаголаахоу свѧтии 
моученици егда ризъ сѧ совлачимъ но ветхааго 
человѣка ѡтълагаемъ яра зима но сладокъ раи 
болѣзненъ ледъ но сладъко въсприятие вѣчьное 
житие не оуклонимъ сѧ оубо ѡ своиньннииб мало 
претръпимъ да вѣнци вѣчьныя приимемъ ѡтъ 
христа бога и спаса доушамъ нашимъ

(РО МГАМИД, 123б–124а)

Зьрѧще яко пища моучениа текще въ езеро стоудено 
яко на теплотоу глаголаахоу свѧтии мченици не 
оустрашимъ сѧ часа зимьнааго да страшьныя геѡны 
ѡгнѧ оубѣжымъ сожжена боуди нога да ликоуеть 
вѣчьно и роука ѡтътѧта да въздѣеть сѧ къ господоу 
не пощадимъ естьства оумирающа изволимъ съмерть 
яко да вѣнци славными оувѧземъ сѧ ѡтъ христа 
бога и спаса душамъ нашимъ 
(РО МГАМИД, 124a–124б)

Мечюще ѡдѣние съ собе идоуще бес трепета въ езеро 
къ собѣ глаголаахоу свѧтии моученици впороды 
радив юже погоубихомъ ризы тлѣньныя дьнесь 
да не пощадимъ змия ради древле во тлетворьца 
ѡболкъше сѧ совлецѣмъ сѧ нынѣ за вьсѣхъ 
воскрешение да не радимъ ѡ ледѣ растаемѣ плоть 
възненавидѣвъше да вѣнци славныи оувѧземъ сѧ 
ѡтъ христа бога и спаса доушамъ нашимъ

(РО МГАМИД, 124a)
_____
aтипикарска напомена која овде почиње изоста-
вљена је бу Стихирару ТСЛ 408: воини (255б) ву 
Стихирару ТСЛ 408: за раи (256а)

Тре ћа „ина“ сти хи ра пре по доб ном Сер ги ју и Жи ти је са др же исти мо-
тив – Сер ги је во хо ђе ње зи ми без то пле оде ће и тр пље ње хлад но ће. Тај мо тив 
у дру гој Па хо ми је вој ре дак ци ји (по Кло со вој по де ли на ре дак ци је) сле ди 
по сле при че о се ља ку ко ји је до шао да ви ди Сер ги ја: бѣ бо жи тїе свѧтаго 
ѡт не ле же и бысть їно къ страсто тръп че ское жи тїе про хо жа а ше ни шбы ни же ина та ко ва 
оде жа могща ѡтъ ѕѣл ныѧ ѕимы тѣ ло съ грѣ ѧ ти на се бе въ зло жи ти вос хо тѣ ни ка ко же 
та ко ва оутѣ ше нїа но тръ пѧ ше крѣп ко ѕим но ую сто у де нь и сълньчныи вар (тихонра
вовъ 1892: 111 (отдѣлъ пер вый)).13 Том при чом о се ља ку, из ло же ном у гла-
ви „О ху до сти пор тъ Сер ги е вы хъ и о нѣко е мъ по се ля нинѣ“14, за вр ша ва се 

13 Скра ће ни це у ди пло ма тич ком из да њу раз ре шу је мо пре ма већ по ме ну тим на че ли-
ма (вид. нап. 5).

14 Вид. у: клосс 1998: 337–341.
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са чу ва ни део Епи фа ни је вог Жи ти ја пре по доб ног Сер ги ја (Яблонскій 1908: 
62).15 Прет по ста вља мо да се на ве де ни мо тив о Сер ги је вом под ви гу тр пље-
ња сту де ни и же ге на ла зио и у Епи фа ни је вом Жи ти ју, на истом ме сту као 
у Дру гој Па хо ми је вој ре дак ци ји. Слич но Дру гој о овом Сер ги је вом под-
ви гу ка зу је и Пр ва Па хо ми је ва ре дак ци ја, али у окви ру по ме ну те при че о 
се ља ку, где је тај мо тив ме ха нич ки унет у при по вед ни ток Епи фа ни је вог 
Жи ти ја: „Вся бо дни, от не ли же бы сть инок, стра сто тр пьч ское жи тие про-
хо жда а ше, ни же шу бы, ни же иное ка ко во пла тие, мо гу ща от зѣлние зи-
мы тѣло съ грѣати, на се бе въ зла га а ше, но тръ пя ше крѣпко слнеч ныи вар 
и зим ную сту де нь“ (клосс 1998: 359).

У Тре ћој и Че твр тој Па хо ми је вој ре дак ци ји тај мо тив се сре ће у при-
чи о Сер ги је вом по стри гу, али у дру га чи јем об ли ку. У тре ћој ова ко гла си: 
„На чят же въз дръ жа ти ся вы ше че ловѣче скиа си лы, ал ко тою безмѣрною и 
на го тою в зим нее врѣмя, яко и ка ме нию разсѣда ти ся от зѣлна го мра за. Он 
же въ еди ной ризѣ яко бес пло те нъ под ви за я ся, аще бо и яру зи му тръ пя а ше, 
но слад ко сих въ зда ние ожи да а ше и тщ а а ше ся здѣ то мле ние стра да ти, 
еже ге е ны16 и бу ду щ а го му че ниа убѣжа ти“ (клосс 1998: 384).

Ов де пре по зна је мо ре чи пр ве и дру ге, по на шем ре до сле ду, сти хи ре 
све тим му че ни ци ма Се ва стиј ским, и дру ге „ине“ сти хи ре пре по доб ном 
Сер ги ју: „яру зи му тръ пя а ше, но слад ко сих въ зда ние ожи да а ше“ – яра 
зи ма но сла до къ раи бо лѣ зне нъ ле дъ но сла дъ ко въс при я тие (РО МГА МИД, 123б, 
пр ва сти хи ра му че ни ци ма); „еже ге е ны и бу ду щ а го му че ниа убѣжа ти“ – 
да стра шнаго ге е нь ска го моуче ния из бѣг не мъ (ТСЛ 116, 410а, дру га „ина“ сти-
хи ра све том Сер ги ју), да стра шь ныя ге ѡ ны ѡг нѧ оубѣ жы мъ (РО МГА МИД, 
124а, дру га сти хи ра му че ни ци ма). 

Ако се је ро мо нах Па хо ми је пи шу ћи Тре ћу ре дак ци ју Жи ти ја за и ста 
слу жио Епи фа ни је вим Жи ти јем, ка ко ми сли Бо рис Ми хај ло вич Клос (1998: 
168), он да би на ве де но ме сто са од је ци ма сти хи ре све том Сер ги ју и сти хи ра 
Се ва стиј ским му че ни ци ма мо гли би ти оста так или траг Епи фа ни је вог 
Жи ти ја. 

У Четвртој редакцији Житија речи стихира се замагљују и губе своју 
препознатљивост под Пахомијевим редакторским пером: Начѧтъ же вьз-
дръжати сѧ выше человѣчьскыѧ силы алкотою безмѣрною и наготою вь ѕимное врѣмѧ 
яко и самои земли расѣдати сѧ ѡтъ ѕѣлнаго мраза тъ же вь единои ризѣ яко бесплотень 
подвиѕаѧ сѧ аще бѡ и лют ѕим видяше но сладко о сихъ вьздаанїе ожидаше и стденїю 
тщаше сѧ грядоущаго огня избѣжати (ТСЛ 116, 362а–362б).

Све ово нас на во ди на по ми сао да је три „ине“ сит хи ре са ста вио Епи-
фа ни је Пре му дри. С тим у ве зи па жњу при вла чи ле то пи сна По вест о Ку-
ли ков ској би ци. Б. М. Клос је при пи су је Епи фа ни ју. Он ју је, по ми шље њу 
овог ауто ра, по ред дру гих де ла, на пи сао за Ле то пи сни свод ми тро по ли та 

15 Вид. и: клосс 1998: 213.
16 У ру ко пи су: ге о ны. Б. М. Клос у из да њу ис пра вио пре ма пре пи су Ви фан ске Ду-

хов не се ми на ри је, бр. 92: клосс 1998: 384.
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Фо ти ја ко ји је са ста вљен око 1418. го ди не (1998: 110–111).17 У По ве сти се у 
опи су стра ха и бек ства са бо ји шта мно гих Мо ско вља на сре ћу ре чи пр ве 
сти хи ре Се ва стиј ским му че ни ци ма: „Инии бо ме че мь пресѣка е ми бы ва-
ху, а инии су ли ца ми про бо да е ми, инии же на ко пиа взи ма е ми! Да тѣм же 
ры да ниа ис плъ ни ша ся мо скви чи мно зи, не бы вал ци. То видѣвше, устра-
ши ша ся и жи во та от ча яв ше ся, и на бѣги обра тив ше ся, и побѣго ша, а не 
по мя ну шя, яко му че ни ци гла го ла ху друг къ дру гу: „Бра тие, по тер пим ма ло, 
зи ма яра, но рай сла док; и стра сте нъ меч, но слав но вѣнча ние“ (лихачев,
дМитриев 1981: 124).

„Ине сти хи ре“ на ла зе се по сле сти хи ра Слу жбе пре по доб ном Сер ги-
ју у Сти хи ра ру ТСЛ 409 (39а–40б) из дру ге по ло ви не XV ве ка. У Оби хо ду 
цр кве ног по ја ња Чуд. 60, из сре ди не XVI ве ка18, где се по ја вљу ју за јед но са 
сти хи ра ма Слу жбе, да те су као је ди не хва лит не сти хи ре (165а–165б). По сле 
њих је слав ска сти хи ра дру гог гла са Пре по до бе не ѡте че из мла да в до бро дѣ те ли 
(Чуд. 60, 165б) ко ја у Слу жби пра ти хва лит не сти хи ре. У сти хи ра ри ма 
ТСЛ 428 с кра ја XVI или по чет ка XVII ве ка19 (46а–47б) и Син. певч. 123 с 
по чет ка XVII ве ка20 (н  иа–н  ѳа) „ине сти хи ре“ сле де по сле че ти ри сти хи ре 
на Го спо ди во звах ве ли ког ве чер ња. У Син. певч. 123 по сле по чет ка тро-
па ра че твр тог гла са из Слу жбе Иже до бро дѣ те ли под ви жникъ, б на ве ден је по-
че так дру гог тро па ра осмог гла са v' чи сто тѣ жы тиѧ (б). 

„Ине сти хи ре“ су, ако их има, на пи са не углав ном по сле Слу жбе. На-
шли смо их по сле шест пре пи са Слу жбе из XV ве ка: ТСЛ 116, ТСЛ 136, 
ТСЛ 640, ТСЛ 641, ТСЛ 763, Ма зур. 1071. У пре пи су ТСЛ 617 с кра ја XV – 
по чет ка XVI и ТСЛ 466 из 1505. го ди не21 „ине сти хи ре“ се на ла зе по сле 
сти хи ра на Го спо ди во звах ве ли ког ве чер ња. (У ТСЛ 617 има и „дру ги тро-
пар“: Ѡтъ оуно сти въс при я лъ еси христа, 22б–23а). На осно ву то га мо же се 
прет по ста ви ти да су се „ине сти хи ре“ по ја ле на Го спо ди во звах, или и на 
Го спо ди во звах и на Хва ли те Го спо да, бу ду ћи да се у ру ко пи су Чуд. 60 по-
ја вљу ју као је ди не хва лит не сти хи ре.

Остат ком не ка да шње, не са чу ва не Слу жбе Сер ги ју отац Ва си ли је Ја-
блон ски сма трао је, као што је на по чет ку ре че но, ре ђу ва ри јан ту сти хи ре 
Слу жбе по сле пе де се тог псал ма: Еже на зе мли аггела. По ре де ћи је са уоби-
ча је ном ва ри јан том те сти хи ре – Иже на зе мли человѣка божїа, за кљу чио је 
да ова дру га пред ста вља Па хо ми је ву об ра ду пр ве (1908: 156–157). Уста но-
ви ли смо да је та, по Ја блон ском, ре ђа ва ри јан та за пра во сти хи ра пре по-
доб ном Ан то ни ју Ве ли ком. У Слу жби Ан то ни ју по Је ру са лим ском ти пи ку 

17 Алек сеј Алек сан дро вич Шах ма тов је тај свод да ти рао 1423, Ми ха ил Дми три је вич 
При сјол ков 1418. го ди ном. Ја ков Со ло мо но вич Лур је, пак, од ри че ње го во по сто ја ње: ли
хачев 1989: 483.

18Протасьева 1980: 43–45, бр. 60 (7).
19 [иларий,арсений] 1878: 146, бр. 428 (1342).
20сМоленскiй,аллеМановъ, 26а, бр. 123.
21 [иларий,арсений] 1878: 157–158, бр. 466 (519).
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она је дру га ли тиј на са мо гла сна сти хи ра дру гог гла са (Манушина 2004: 
122–123). У сти хи ра ри ма пр ве по ло ви не XV ве ка (и XV ве ка без пре ци зи-
ра ња да ти ра ња) – ТСЛ 440 и ТСЛ 408 – она је та ко ђе ли тиј на, у пр вом 
дру гог гла са (75б), у дру гом ше стог (247а). У Сти хи ра ру ТСЛ 439 из пр ве 
по ло ви не XV ве ка (и XV ве ка без пре ци зи ра ња да ти ра ња) по је се на ју тре-
њу (77а). За по ја ње на ју тре њу пред ви ђе на је по Сту дит ско-Алек си је вом 
ти пи ку, као са мо гла сна сти хи ра на сти хов не дру гог гла са по сле Хва ли те 
Го спо да (Пентковский2001: 322).

Сти хи ра по сле пе де се тог псал ма на ла зи се у сти хи ра ри ма Чуд. 60 и 
Син. певч. 123, и то као Еже на зе мли аггела (ТСЛ 116, 402а). У том ви ду се 
сре ће у се дам (ТСЛ 116, ТСЛ 641, ТСЛ 64322, ТСЛ 76223, ТСЛ 313, Чертк. 
180, Син. тип. 86) од два на ест пре пи са Слу жбе из XV ве ка ко је смо пре-
гле да ли. У пет пре пи са ја вља се у пре ра ђе ном об ли ку (ТСЛ 640, ТСЛ 763, 
ТСЛ 136, Ма зур. 1071, Син. 637).

Сти хи ру Еже на зе мли аггела (ТСЛ 116, 402а) је ро мо нах Па хо ми је је мо-
гао за те ћи ме ђу сти хи ра ма пре по доб ном Сер ги ју, уне ти у Слу жбу и ка сни је 
пре ра ди ти. Мо гао ју је, исто та ко, и сам пре у зе ти из Слу жбе пре по доб ном 
Ан то ни ју и угра ди ти у Слу жбу све том Сер ги ју, и по том об ра ди ти. 

На та ли ја Сер ге јев на Сер јо ги на је у сти хи ра ри ма уочи ла три „до ба-
воч ные сти хи ры“ пре по доб ном Сер ги ју (1994: 219). Пр ва се на ла зи у Сти-
хи ра ру ТСЛ 409 из дру ге по ло ви не XV ве ка (серëгина 1994: 219), као тре-
ћа ли тиј на сти хи ра ше стог гла са. То је, за пра во, сти хи ра пре по доб ном 
Јев ти ми ју Ве ли ком, на кра ју из ме ње на и до пу ње на. У Слу жби пре по доб-
ном Јев ти ми ју по Је ру са лим ском ти пи ку она је дру га ли тиј на са мо гла сна 
сти хи ра дру гог гла са. На во ди мо је пре ма Ми не ју за ја ну ар из 1430–1440. 
го ди не (МСПЦ 36)24.

Стихира преподобном Сергију

Оукрѣпль оумь разоумомъ божественымь ѡтече 
блажене сергие мимогрѧдоущая претеклъ еси никако 
оудивль сѧ земльныимъ въ скорбехь оубо велемоудръ 
явль сѧ и доблественъ въ постѣ же и во благодшии 
смиренъ и кротокъ и настоящаго жития нестоятелню 
поучиноу явѣ прешелъ еси въ добро пристанище 
достигъ предстоа свѧтѣи троици еиже моли сѧ ѡ насъ 
пастырю спасти сѧ доушамь нашимъ-

(ТСЛ 409, 34а–34б)

Стихира преподобном Јевтимију

Оукрѣпль оумь размомь божьствьныимь ѡтьче 
еуѳїмїе мимогредщаа прѣтекль еси никакоже дивьл 
се земльнымь вь скрьбехъ бо велемоудрь яви се 
и доблѥстьвнь вь постѣ же и вь благодоушїи 
смѣрень и кротокь и настоещаго житїа нестоятелню 
пчиноу явѣ прѣшьль еси вь добро пристанище 
достигь христа моли помиловати доуше наше

(МСПЦ 36, 148а) 

Дру гу сти хи ру аутор ка је про на шла у Сти хи ра ру Син. певч. 123 (серë
гина 1994: 219). На њу се ука зу је по сле ни за сти хи ра пре по доб ном Сер ги ју: 
На це ло ва нїи стихира гласъ  прѣподобьны мъ ѡбща до бро дѣ те леи тво ихъ пи са на 
по сле се го мѣсѧца

22 Да ти ра ње вид. и у: клосс 1998: 208–209, бр. 6.
23 Да ти ра ње вид. и у:клосс 1998: 191, 207–208.
24станковић 2003: 15–16, бр. 36.
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 (ѯ вб). Сти хи ра на пи са на на кра ју ме се ца пред ста вља про ши ре ну 
слав ску сти хи ру на Го спо ди во звах Оп ште слу жбе јед ном ар хи је ре ју. Има 
од ли ке раз дељ но ре чи ја. Од го ва ра ју ћу сти хи ру из Оп ште слу жбе на во ди-
мо пре ма Оп штем ми не ју Син. тип. 129 из пр ве по ло ви не XV ве ка.

Стихира преподобном Сергију

Тогоже мѣсѧца вь ке сергию радонежскому 
чюдотворц на целованїи стихира гласъ  
прѣподобьнымъ ѡбща 
Добродѣтели твоихѡ преподобене ѡтече плодо просвѣтило 
еси вѣреныихо сердеца ктѡ бо послушаво бесчисленагѡ 
твоего духовнаго поучениѧ не удивите сѧ и смирению 
твоему и терпѣнию кто не поревнуете еже ко нищимо 
тихосте и подаѧние к скѡрбѧщимо утѣшение всѧ 
боголѣпено научая преподобне ѡтче сергие и нынѣ 
неувѧдаемымо вѣнцемо увѧзе сѧ ѡто христа бога 
нашего моли сѧ ѡтече ѡ рабѣхо своихо иже вѣрою 
и любовию творящихо святую памѧте твою

(Син. певч. 123, паб)

Стихира из Опште службе архијереју 

слава гласъ 
Добродѣтели твоихъ прѣподобьне ѡтьче плодъ 
просвѣтилъ еси сьрдца вѣрныхъ кто бо не послушаеть 
бещисленаго твоего смирения и терпѣнию не дивит 
сѧ еже к нищимъ тихость скорбѧщимъ оутѣшения 
всѧ боголѣпно наоучилъ еси прѣподобьне 
оучителю и неоувѧдаемымъ вѣнцемъ оувѧзе сѧ
(Син. тип. 129, 16а–16б)

Тре ћа про на ђе на сти хи ра на ла зи се у ру ко пи су К-Б 592/849 (серëгина 
1994: 219) из XVII ве ка.25 То је ли тиј на сти хи ра све том Сер ги ју ше стог 
гла са На не бо те ку щ ее во ше дъ сѣ да ние (240б–241а) ко ја је, за пра во, слав ска хва-
лит на сти хи ра осмог гла са пре по доб ном Ан то ни ју у Слу жби по Је ру са-
лим ском ти пи ку. 

Стихира преподобном Сергију

На небо текущее вошедъ сѣдание божествено добро-
дѣтелеи доиде ко вышенеѡмоу градоу пощениеме ѡт 
поустына исхода на гореняаго иероусалима прекрасеная 
и ѡт болѣзнеи подвигоу достоиноу честе приемля со 
небесными радоуеши ся чиноначалниа преблажене 
вѣченыихъ благъ наслѣдъникъ и царествию жителе 
быва и помоли ся богоносе сергие спасоу весѣх 
оумирити мира и спасти доуша наша

(К/Б 592/849, 240б–241а)
_____
ау рукопису чноначални

Стихира преподобном Антонију

На небо текоущиѥхъ въшедъ сѣдение божествене 
добродѣтелии доиде къ краинемоу градоу пощениемъ 
ѡтъ поустынѧ исходѧ на горнѧаго иероусалима пре-
красьная и ѡтъ болѣзнеи подвигъ достоииноу честь 
приемлѧ съ небесьныими радоуеши сѧ чиноначални 
преблажене вѣчьныихъ благъ наслѣдьникъ и 
цесарьствию житель бывъ но помоли сѧ богоносе 
антоние съпасоу вьсѣхъ оумирити мира и спасти 
доуша наша

(ТСЛ 440, 75б–76а)

У Сти хи ра ру Чуд. 61 из XVI ве ка26 Н. С. Сер јо ги на је при ме ти ла 
„рет ке“ сти хи ре пре по доб ном Сер ги ју (1994: 218–219), „оче нь ин те ре сные по 
со дер жа нию сти хи ры, по свя щ ен ные те ме иси хастской фи ло со фии“ (1994: 
218–219). На пи са не су за спо мен Сер ги је вог пре ста вље ња, али њи хов са-
др жај го во ри да су по све ће не дру гим пра зни ци ма:

25 Ко ри сти мо при ли ку да за хва ли мо Ана ста си ји Де ми до вој, ко ја нам је ову сти хи ру 
пре пи са ла и по сла ла, за јед но са са основ ним по да ци ма о ру ко пи су.

26Протасьева1980: 46.



42

Прѣподобьнаго отьца нашего сергиѧ чюдотворца
Божественаго зрака твоего добротоу ѡтокрываѧ оученикомо на гороу ѳаворьскоую 

восходиши ѡблакоме покрываѧи небеса и не вмѣстѧще берныме видѣниеме божественаго 
свѣта сиѧние падоша ници и оубояша сѧ но встают радюще сѧ твоего смотрениѧ разоумѣюще 
яко небоме и землею ѡбладаяи нашего ради спасениѧ в рабии ѡбразо вошедо господи 
слава тобѣ

Денесе скыпетро царѧ небеснаго происходите и сем дары приносить небесенаѧ воинества 
бесплотеныихо происходите бо се живота нашего дрѣво вѣрныѧ ѡсвѧтити недоугы исцѣлити 
бѣсы прогнати житие соблюсти и вѣренымъ кнѧземъ нашимъ способи имже хвалѧще 
сѧ вопиемъ на немъ пригвоздивыи сѧ христе боже помилоуи насъ

Смотрениѧ таиноу сокровенноую ѡто вѣко и ѡто родо яви сѧ человѣкомо проповѣда 
сѧ въ языцѣхо прослави сѧ въ мирѣ възнесе сѧ въ славѣ (184б–186а).

Пр ва се од но си на Пре о бра же ње, дру га се мо же до ве сти у ве зу са Из но-
ше њем Ча сног Кр ста, тре ћа са не ким Го спод њим пра зни ком, мо жда Ваз-
не се њем. Да то ни су сти хи ре пре по доб ном Сер ги ју го во ри и ука зи ва ње 
по сле њих – сер гїю (Чуд. 61, 186а), за ко јим сле де слав ска ли тиј на и сти хов-
на сти хи ра све том Сер ги ју.

У до са да шњем ис тра жи ва њу ни смо на и шли на по дат ке о по сто ја њу 
слу жбе пре по доб ном Сер ги ју до је ро мо на ха Па хо ми ја.27 Ње му су до та да, 
за си гур но, би ли са чи ње ни три сти хи ре, два тро па ра и два кон да ка. У не-
до стат ку слу жбе мо гла му је би ти по ја на сти хи ра пре по доб ном Ан то ни ју 
На не бо те ку щ ее во ше дъ (К-Б 592/849, 240б–241а), про ши ре на сти хи ра пре по-
доб ном Јев ти ми ју ОУкрѣ пль оумь ра зо у мо мъ бо же стве ны мь (ТСЛ 409, 34а–34б), а 
мо жда и про ши ре на сти хи ра из Слу жбе оп ште јед ном ар хи је ре ју До бро дѣ те ли 
тво и хѡ пре по до бе не ѡте че (Син. певч. 123, п  аб), уко ли ко ни су ка сни је до да ва не 
сти хи ра ма Слу жбе у сти хи ра ри ма. Не ис кљу чу је мо мо гућ ност да је до је-
ро мо на ха Па хо ми ја све том Сер ги ју по ја на и сти хи ра из Слу жбе пре по доб-
ном Ан то ни ју Иже на зе мли аг гѣ ла (ТСЛ 440, 75б). 

Да ља про у ча ва ња ру ко пи сне гра ђе мо жда ће до ве сти до но вих са зна-
ња о овом пи та њу.
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Снежана Елесиевич

ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ В РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ПОЭЗИИ
ДО ИЕРОМОНАХА ПАХОМИЯ СЕРБА

Р е з ю м е

В статье излагаются результаты исследования церковной поэзии, посвя-
щенной преподобному Сергию, возникшей до иеромонаха Пахомия Серба, кото-
рому приписывается Служба этому святому. До Службы были составлены тро-
парь Въ чистотѣ житїя источникъ слезъ твоихъ (БАН 34. 8. 39, 186–186 об.) и кондак 
Взирающи ти чьстьнаго прилежанїя гроба (БАН 34. 8. 39, 186 об.), тропарь Ѡтъ юности 
въспрїалъ еси христа (ТСЛ 345, 109) и кондак Яко бесплотьнымъ равножитель (ТСЛ 345, 
109 об.), а также три „ины стихиры“, которые иногда следуют за Службой. Пред-
полагаем, что первый тропарь и кондак и „ины стихиры“ написал собрат и ученик 
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Сергия монах Епифаний Премудрый. До возникновения Службы, предположи-
тельно, существовали еще три стихиры Сергию, обнаруженные в стихирарях Н. С. 
Серегиной, – Оукрѣпль оумь разоумомъ божественымь (ТСЛ 409, 34–34 об.), На небо текущее 
вошедъ (К/Б 592/849, 240 об.–241), Добродѣтели твоихѡ преподобене ѡтече (Син. певч. 123, 
п а об.), а, может быть, и стихира Еже на земли аггела (ТСЛ 116, 402). Она же вари-
ант стихиры Службы после 50 псалма. Автору статьи удалось установить, что 
тропарь Въ чистотѣ житїя источникъ слезъ твоихъ является обработкой тропаря пре-
подобному Харитону Исповеднику, а „ины стихиры“ подражанием стихирам 
мученикам Севастийским. Остальные упомянутые стихиры восходят к другим 
службам: преподобному Евфимию Великому, преподобному Антонию Великому 
и к Общей службе святителю единому. Согласно результатам нашего исследова-
ния, службы Сергию до иеромонаха Пахомия не было.

Уни вер зи тет у Београду
Филолошки факултет
Катедра за славистику
jelesijevic.snezana@gmail.com
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ТЕЛО И РОД У ШЕКСПИРОВОМ ДРАМСКОМ ОПУСУ

Владислава С. Гордић Петковић*1

СА ЖЕ ТАК: Бу ду ћи јед на од нај про бле ма тич ни јих те ма у 
кри тич кој ин тер пре та ци ји књи жев но сти, те ло се да нас на ме ће као 
сцен ска, кла сна и кул тур на чи ње ни ца у ис тој оној ме ри у ко јој је 
би ло „кон цеп ту ал на сле па мр ља у за пад ној фи ло зо фи ји и фе ми-
ни зму“, по ре чи ма Ели за бе те Грос. У са вре ме ној ли те ра ту ри из 
обла сти шек спи ро ло ги је го во ри се о че ти ри ви да при су ства те ла 
на сце ни, али и о те сној по ве за но сти ам би ва лент но сти те ле сне 
же ље са мо рал ним им пе ра ти ви ма ју на ка и кон стру и са њем њи хо вих 
род них су бјек ти ви те та у тра ге ди ја ма по пут Ха мле та и Кра ља 
Ли ра и про блем ским дра ма ма као што је Ме ра за ме ру. Рад ће пред-
ста ви ти основ не при сту пе те ма ма те ла и ро да у ана ли зи Шек спи-
ро вих драм ских де ла. 

КЉУЧНЕ РЕЧИ: Шекспир, тело, трагедија, род

У Шек спи ро вом драм ском ства ра ла штву ре ал ност и илу зи ја те ле сног 
при су ства чест су по кре тач драм ске рад ње, али и из вор иро ни је: те ло сво-
јом мно го знач но шћу до во ди у пи та ње књи жев ни текст, збу њу је чи та о ца 
без број ним им пли ка ци ја ма ко је ра за ра ју хо мо ге ност умет нич ког до жи-
вља ја. Мно го број не су зам ке ин тер пре та ци је ве за не за те ло као сим бол, 
мо тив и еле мент дис кур са, ка ко у тра ге ди ја ма та ко и у ко ме ди ја ма: већ и 
кон вен ци о нал не, од узо ра и прет ход ни ка по зајм љи ва не, стра те ги је ма ски-
ра ња, за ме не иден ти те та и ла жног пред ста вља ња има ју пре су дан ути цај 
на ту ма че ње тек ста дра ме. 

При сут ност те ла као пред ме та ис тра жи ва ња у фи ло зо фи ји обе ле же-
на је ан тич ким ду а ли змом, пре ма ко јем у по де ли на те ло и дух те лу при-

*1Рад је настао као резултат истраживања на пројекту „Језици и културе у времену и 
простору“ (пројекат бр. 178002) који се реализује уз финансијску подршку Министарства 
просвете и науке Републике Србије.



па да све оно што је про ла зно, гре шно, скло но па ду и мо рал но не ста бил но, 
а слич на се тен ден ци ја на ста вља и у кар те зи јан ској фи ло зо фи ји. Као јед на 
од нај про бле ма тич ни јих те ма у кри тич кој ин тер пре та ци ји књи жев но сти, 
те ло се на ме ће као сцен ска, кла сна и кул тур на чи ње ни ца али и као кон-
цеп ту ал на „сле па мр ља“ у за пад ној фи ло зо фи ји и са вре ме ној фе ми ни-
стич кој те о ри ји. Ели за бет Грос чак оп ту жу је фе ми ни стич ку те о риј ску 
ми сао за им пли цит ну ми зо ги ни ју због то га што за др жа ва хи је рар хи зо ва-
ну ди хо то ми ју у ко јој је те ло пот чи ње но, ома ло ва же но, су прот ста вље но 
све сти, ду ши и иден ти те ту као еле мент ко ји мо ра би ти од су тан ка ко би се 
по сти гла ду хов на це ло ви тост (Grosz 1994: 3). Те ло у Шек спи ро вој дра ми 
де фи ни ше се (ба рем у кон тек сту Ха мле та и ме та те а тар ског пред ста вља ња) 
као драм ско, исто риј ско, дис кур зив но и пер фор ма тив но (Адам сон 2001: 
261). Сви ови „ти по ви“ пред ста вља ња те ла си мул та но су при сут ни на сце-
ни, озна ча ва ју ћи драм ску кон вен ци ју, исто риј ску ре фе рент ност и је зик тек-
сту ал ног пред ло шка ко ји су у са деј ству са те лом глум ца на сце ни. С дру ге 
стра не, те ло је у Ха мле ту пред мет успо ме на и фан та зи ја, по кре тач је зич ке 
игре, зна мен мо ћи ко ли ко и про ла зно сти, при сут но је у ши ро ком спек тру 
зна че ња – и као уз не ми ру ју ћи озна чи тељ Кла у ди је ве не ле ги мит не вла сти, 
и као ме та фи ло зоф ски ре кви зит под се ћа ња на про ла зност ка кав је Јо ри ко-
ва ло ба ња. Те ло је при сут но и у се ћа њу ду ха Ха мле то вог оца на чин уби-
ства, и у Ха мле то вом очај нич ком по ку ша ју да ра ци о нал но при хва ти не-
под но шљи ву спо зна ју зло чи на, смр ти и осве те. Те ло је исто вре ме но исто-
риј ска ре фе рен ца и мо рал на опо ме на, бар кад је у пи та њу из во ђе ње дра ме 
у дра ми, Ха мле то ве „Ми шо лов ке“, ко ја на те ме љу мон стру о зног зло чи на 
у Бе чу чи ји су ак те ри би ли вој во да Гон за го и ње го ва су пру га Бап ти ста по-
кре ће ла ви ну са мо спо зна је и са мо оп ту жи ва ња у бра то у би ци Кла у ди ју. 

Ве ри стич ки де та љи ко ји ма се те ло пред ста вља сра чу на то под се ћа ју 
на фи зич ко и мо рал но про па да ње, на гре шно уби ство ко ли ко и на гре шно 
пре пу шта ње сек су ал ном ужит ку, па је у том по гле ду Ха млет из ра зи то за-
си ћен ме та фо ра ма фи зич ког бо ла, де фор ма ци је, не ве штог пре ру ша ва ња, 
не мо рал не про во ка ци је, не под но шљи вог при зо ра – а свим сли ка ма ко је 
до ча ра ва ју де ло ва ње те ла са мо се ин тен зи ви ра бол на свест о смрт но сти, 
јед ној од нај у пе ча тљи ви јих те ма дра ме, а та те ма драм ску рад њу Шек спи-
ро ве тра ге ди је пре во ди у до мен фи ло зоф ске спе ку ла ци је. 

Кри ти ча ри но вог исто ри зма и фе ми ни зма па жњу су не рет ко усред-
сре ђи ва ли на кон вен ци је ели за бе тин ског по зо ри шта у ко јем су жен ске уло-
ге игра ли му шкар ци, смет нув ши с ума да пре о бла че ње му шкар ца у же ну 
не ма им пли ка ци је ерот ске про во ка тив но сти, ам би ва лен ци је, ан дро ги но сти, 
„дру га чи јег“ ко ди ра ња сек су ал но сти, тран сгре си је а ни род ног екс пе ри-
мен та. Исто ри ча ри по зо ри шта не по др жа ва ју ова кву сен за ци о на ли стич ку 
сли ку ре не сан сног те а тра, сма тра ју ћи да је он да шња пу бли ка учи та ва ла 
род ну кон фу зи ју у оби чај му шке по де ле жен ских уло га исто оно ли ко ко-
ли ко је глум ца Ри чар да Бер би џа ви де ла као ствар ног Хен ри ја Пе тог – да-
кле, ни ма ло; не ма ме ста уве ре њу да је Шек спи ров гле да лац по и сто ве тио 
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сцен ско са ре ал ним. Ели за бе тин ска пу бли ка по сма тра ла је глум ца као 
про фе си о нал ца ко ји игра сво ју уло гу, за раз ли ку од са вре ме не те о ри је и 
ки не ма то гра фи је ко је ће упра во мо тив пре о бла че ња же не у му шкар ца и 
му шкар ца у же ну ис та ћи као дра ма ти чан обрт ка ко за пле та, та ко и ту ма-
че ња. По де ла на дис кур зив на и ма те ри јал на те ла у дра ми та ко ђе ће ре зул-
ти ра ти нео че ки ва ним осве до че њем да су те ла оп тич ки ин стру мен ти ко ји 
иза зи ва ју тим ве ћу збу ње ност што се ду же гле да ју.

У ту ма че њу књи жев ног тек ста од нос умет но сти и ана то ми је из ди же 
се на ни во те о риј ског кон цеп та ко ји по тен ци ра ам би ва лент ност те ла: оно је 
сим бо лич ко и ре ал но у исти мах, оно исто вре ме но уво ди књи жев ни текст у 
про стор по зна тог све та али опо ми ње и на све опа сно сти не по зна тог, оно је 
и ма те ри јал но и све то, у ње му се зна че ња укр шта ју и су да ра ју, пре кла па ју 
и ра си па ју. Ми шел Фу ко је го во рио о те лу кри ми нал ца, лу да ка и љу бав-
ни ка као по ли го ну укр шта ња је зи ка и мо ћи, док би за те о ре ти ча ре но вог 
исто ри зма те ло мо ра ло да по ста не ефе кат дис кур са: знак раз ли ке, бор бе и 
при сва ја ња, про стор у ко јем се упи су ју раз ли чи ти об ли ци мо ћи. 

Ве зи ва ње не га тив них пред ста ва за те ло, и то пре вас ход но жен ско, по-
кре ну ло је чи тав низ кри тич ких пре и спи ти ва ња у до ме ну фе ми ни стич ке 
те о ри је, ко ја се све ви ше уда ља ва од кон цеп ци је те ла као фи зич ког ен ти-
те та, ин си сти ра ју ћи на те лу као се ми о тич кој је ди ни ци. Пол и сек су ал ност 
су нор ми ра ни дру штве ним дис кур сом, па и ви ђе ње те ла ис хо ди из дис-
курс них прак си и пер фор ма тив них чи но ва у ни зу ра до ва Џу дит Ба тлер и 
Ели за бет Грос.

Чи та ти те ло код Шек спи ра са мо као дис курс ну тво ре ви ну зна чи ло 
би за не ма ри ти те му смр ти ко ја је ди рект но по ве за на са те лом на сце ни: не 
са мо те ле сно, смрт је и род но озна че на у ме ри у ко јој то ни је би ла ни јед на 
дру га те ма у ње го вом драм ском де лу. Јер, док је дра ма ти чан и на си лан крај 
пред о дре ђен за му шкар це, као је ди но ло гич но и мо гу ће те а тар ски ефект но 
окон ча ње бур ног жи во та ис пу ње ног су пар ни штвом, ан та го ни змом, ам би-
ци ја ма, успо ни ма и па до ви ма, док је му шка смрт ле ги тим на хе рој ска за-
вр шни ца жи во та, до тле же не нај че шће не ста ју ти хо, го то во не при мет но – 
као да се па сив ност њи хо ве ег зи стен ци је на по зор ни ци мо ра ис ка за ти и у 
на чи ну на ко ји са те по зор ни це од ла зе. И Краљ Лир и Ха млет јед на ко су 
обе ле же ни на си љем, тач ни је ри вал ском бор бом му шка ра ца: ри ва ли тет 
бра ће Ед мун да и Ед га ра је сцен ски дра ма ти зо ван она ко ка ко то су коб кра-
ља Ха мле та и ње го вог на след ни ка Кла у ди ја ни је, али чи та лац на слу ћу је да 
је у под за пле ту о Гло сте ро вој по ро ди ци пред ста вље на мо гу ћа „пред при ча“ 
Ха мле ту. Три Ли ро ве кће ри, из ме ђу ко јих се кра љев ство без му шког на-
след ни ка де ли, до би ја ју мо гућ ност ак тив ног де ло ва ња, али се њи хо ва пре-
ду зи мљи вост ја сно озна ча ва као не га тив ни сти му ланс у драм ском за пле ту. 
Кор де ли ји на од лу ка да ћу ти о љу ба ви пре ма оцу уме сто да о њој го во ри 
убр за ва не про ми шље ног кра ља у про во ђе њу ап сурд не од лу ке да исто вре-
ме но вла да и власт пре да дру го ме. Пред у зи мљи вост Го не ри ле и Ре га не у 
ко ва њу за ве ра ко је би их до ве ле на власт и упу шта ње обе се стре у пре-
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љуб нич ку ве зу са Ед мун дом (што би тре ба ло да им до не се за до вољ ство 
те ла на исти на чин као што би сту па ње на трон за до во љи ло њи хо ве ам би-
ци је) ети ке ти ра не су као „не при род не“: та се не при род ност огле да и у на-
чи ну на ко ји ће се њи хо ви жи во ти окон ча ти. Го не ри ла ће отро ва ти Ре га ну 
ка ко би ели ми ни са ла кон ку рен ци ју у по сте љи и на пре сто лу, али ће са мој 
се би пре су ди ти кад схва ти да је рат са Фран цу зи ма из гу бљен. Но те ла се-
ста ра су пар ни ца не ће би ти из не та на сце ну она ко ка ко је те ло Ха мле та 
из ло же но – са свим по ча сти ма, по Фор тин бра со вој за по ве сти. Ју на ки ња 
ко ја уми ре на сце ни по пут Де зде мо не и Ју ли је је из у зе так, тек до дат ни де-
таљ ко ји уокви ру је хе рој ску смрт му шкар ца. Мр тво Кор де ли ји но те ло ко је 
Лир но си на ру ка ма у по след њој сце ни тра ге ди је пре тва ра ак тив ну и де-
лат ну ју на ки њу у сцен ски ре кви зит ко ји ни је из вор тра гич ног осе ћа ња по 
се би, не го осна жу је тра гич ну суд би ну глав ног ју на ка.

Род не уло ге фор ми ра ју се у окви ру дру штва и кла се, те род но опре-
де ље ње не мо же да се де фи ни ше као да то и при ро ђе но, не го са мо као уло-
га ко ју об ли ку је и усло вља ва дру штве ни кон текст. Уз низ дру гих чи ни ла-
ца, књи жев ни лик род но од ре ђу је кла са ко јој при па да, а по зи ци је кла сног 
и род ног ин ден ти те та кон стру и шу се за ви сно од спрем но сти ин ди ви дуа 
да их при хва те или пак за ви сно од тен зи ја ко је на ста ју из ме ђу дру штве-
них гру па и по је ди на ца. Род се кон стру и ше кроз ка рак те ри стич не те ле сне 
чи но ве, и та ко се омо гу ћу је ње го ва дру штве на тран сфор ма ци ја. Те ло је 
ак ти ван про цес ре а ли за ци је свих кул тур них и исто риј ских мо гућ но сти; 
оно ни је са мо исто риј ски по јам, не го и низ мо гућ но сти ко је се у кон ти ну-
и те ту оства ру ју. 

Па жљи во чи та не и хро но ло шки по ре ђа не, Шек спи ро ве че ти ри ве ли-
ке тра ге ди је у ја сном те мат ском кон ти ну и те ту пред ста вља ју со ци јал не и 
би о ло шке уло ге пр вен стве но му шка ра ца, али и же на, иако су жен ске уло-
ге и суд би не тек функ ци о нал на до пу на раз во ју тра гич ног ју на ка. Ха млет 
је за о ку пљен кон фликт ним ама не том оца, али и мај чи ним те лом као ка-
зном и опо ме ном; Оте ло је усред сре ђен на не и сти ни то пред ста вља ње ре-
ал но сти са ко јим се су о ча ва ју не ис ку сни и на ив ни су пру жни ци, но исто 
та ко и на угро же ност мо рал них им пе ра ти ва фи зич ком же љом; Маг бет 
го во ри о дра ма тич ној не рав но те жи зло чи на и лич не ам би ци је но јед на ко и 
о род ној не ста бил но сти „при род не“ жен ско сти ко ја по ку ша ва да на „не при-
ро дан“ на чин при гра би атри бу те ма ску ли ни те та, док Краљ Лир отва ра со-
ци о и сто риј ску ди ску си ју о по гре шно схва ће ној уло зи оца у ко јој нео че ки-
ва но ва жну уло гу до би ја ју те ле сни и ду хов ни „апе ти ти“ кће ри. 

Мар џо ри Гар бер та ко сма тра да је Ха млет „дра ма ко ја је од ро ман ти-
зма на о ва мо ус по ста вље на као нај бо ља дра ма ти за ци ја пи та ња са ве сти у 
за пад ном све ту“, да је брач ни пар Маг бет „ам блем ам би ци је“, Оте ло „сим-
бол љу бо мор не љу ба ви“ а Лир „па ра диг ма за не ма ре не ста ро сти“ (Гар бер 
2004: 4). Фе ли си ти Ро слин ис ти че да ве ли ке тра ге ди је овог пи сца го во ре о 
бол ној са мо ћи „но вог чо ве ка“ (Ros slyn 2000: 120). Ме ри лин Френч твр ди 
да Шек спир на гла ша ва су штин ску раз ли ку у пред ста вља њу гре хо ва за ко је 
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се те ре те Маг бет и ње го ва су пру га: ја сно нам ста вља до зна ња да је Маг бет 
по вре дио мо рал ни за кон, али да је ле ди Маг бет згре ши ла мно го ви ше јер 
је по вре ди ла за кон при ро де – она се сма тра „нат при род но злом“ и не успе-
ва да са чу ва жен ски прин цип у се би (French 1982: 246). Но шта нам Шек-
спир го во ри о же на ма: о жен ским уло га ма, жен ским те ма ма, жен ским ди-
ле ма ма и жен ским од лу ка ма? Углав ном то да је њи хов по ло жај не си гу ран 
ко ли ко и по ло жај из гна ни ка, мар ги на ла ца, ино ве ра ца и стра на ца. 

Већ и сто га што те ма ти зу ју од нос по је дин ца и вред но сног си сте ма, у 
Шек спи ро вим дра ма ма ви ди мо и по на вља ње не ких обра за ца кла сич не 
дра ме. Оте ло ва ду шев на по ме те ност због љу бо мо ре асо ци ра на дра ма тич не 
про ме не Пен те је вог по на ша ња у Еури пи до вим Ба хант ки ња ма. Док Пен те-
је во лу ди ло узро ку је бог Ди о нис, Оте ло је жр тва ин три ге ко ју во ди ди ја бо-
лич ни Ја го: Оте ло с по чет ка дра ме оте ло вљу је иде а лан спој апо ло ниј ских 
и ди о ни сиј ских на че ла, иде ал ну рав но те жу ко ја се ус по ста вља из ме ђу 
сна ге не све сног и кон тро ле све сти, и то ком дра ме та ће се рав но те жа дра-
стич но по ре ме ти ти. Иако је угле дан вој ско во ђа и срећ но за љу бљен чо век, 
Оте ло ће, на сли чан на чин као Еури пи до ва ју на ки ња Ме де ја, сво ју со ци-
јал ну ин те гра ци ју мо ра ти да учвр сти бра ком, да род не, кла сне и сек су ал не 
ре ла ци је по твр ди у окви ри ма дру штве не хи је рар хи је Ве не ци је. Ме де ја, до-
ду ше, у брач ни са вез ин ве сти ра ви ше не го Шек спи ров Ма вар: због обе ћа-
не љу ба ви она на пу шта по ро ди цу и дру штве ну хи је рар хи ју у ко јој је при-
ви ле го ва на да би, по што је Ја сон на пу сти, по ста ла од мет ник ко ји се ви ше 
ни ка да и ниг де не ће мо ћи укло пи ти у со ци јал ну хи је рар хи ју. Не по врат но 
жи го са на че до мор ством, Ме де ја на кра ју дра ме јед но став но не ста је, чи ме 
сим бо лич ки пре ста је да по сто ји за дру штве ни по ре дак. По ло жај при пад-
ни ка дру ге ра се и кул ту ре у мле тач кој хи је рар хи ји не си гу ран је ко ли ко и 
по ло жај же не, чи ја суд би на за ви си од озбиљ но сти брач ног за ве та. Де зде-
мо нин пре о бра жај је дра ма ти чан ко ли ко и Ме де јин: иако је она крун ски 
ар гу мент Оте ло ве ин те гра ци је у ве не ци јан ском по рет ку, Де зде мо на то ком 
про це са ле ги ти ми зо ва ња ње го вог по ло жа ја гу би свој, у оства ре њу сво је 
љу ба ви гу би жи вот услед па то ло шке љу бо мо ре ко ја су пру гу да је пра во да, 
због сум ње у вер ност же не, пре су ди ње ном те лу. Иако је уби ство Де зде-
мо не пред ста вље но као ин вер зи ја са крал ног об ре да, као не ка вр ста ре вир-
ги ни за ци је, Оте ло ва пре су да не вер ној же ни не раз ли ку је се у би ти од 
слич них ви до ва вик ти ми за ци је у дру гим кул ту ра ма. Ње гов пад у ди о ни-
сиј ско лу ди ло Шек спир пред ста вља као пад у вар вар ство: ка жња ва ње 
има ги нар ног те ле сног гре ха уби ја њем те ла ко је је згре ши ло је сте тре ну-
так Оте ло вог су но вра та.

Мо тив ин те гра ци је бра ком овлаш је до так нут и у Кра љу Ли ру, али се 
ово Шек спи ро во де ло ба ви пр вен стве но ана то ми зо ва њем па три јар хал не 
хи је рар хи је. Илу зор на сна га зе маљ ске вла сти удру же на са за сле пље но-
шћу Ли ра де фи ни ше као не ра зум ног сил ни ка, су прот ста вље ног бо го ви ма 
и пред о дре ђе ног за бол но отре жње ње ко је ће га осло бо ди ти вла дар ске са-
мо во ље и очин ске су је те. Дис функ ци о нал ност по ро дич них од но са коб на 
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је по вред но сни си стем по је дин ца и др жа ве, па се Шек спир њо ме ба ви и у 
под за пле ту; та ко Краљ Лир раз ви ја еди пов ску те му кроз ли ко ве дво ји це 
оче ва чи ја се по гре шна про це на соп стве не де це ре флек ту је на од нос пре-
ма зе маљ ском и бо жан ском по рет ку уоп ште. Лир и Гло стер и у пат њи и у 
од лу ка ма оте ло вљу ју Еди па, али не спа си о ца Те бе не го сле пог по кај ни ка, 
не моћ ног и скр ха ног бо лом, ко јем је је ди на по др шка Ан ти го на. Ода ност 
по то ма ка ће, опет, би ти из вор кри зе, као што по ка зу ју мо гу ће па ра ле ле 
из ме ђу Ли ро ве кће ри Кор де ли је и Гло сте ро вог за ко ни тог си на Ед га ра, с 
јед не, и Ан ти го не са дру ге стра не. Док Ед гар бди над сле пим оцем у уло-
зи ви да ра, слу ге и учи те ља, Кор де ли ја ће па три јар хал ни по ре дак ко ји на-
ла же по слу шност вла да ру до ве сти у пи та ње упра во ис пу ња ва њем кће-
рин ске оба ве зе – упра во та ко што ће пред ност да ти не пи са ним за ко ни ма 
по ро дич них ве за.

Ли ро ва по де ла кра љев ства пред ста вља уце ну љу ба вљу ко ју мо же про-
ве сти са мо сил ник тра гич но ра за пет из ме ђу ри ту ал ног све вла шћа вла дар-
ске фи гу ре и не мо ћи јед ног стар ца. Пре еди пов ске суд би не из гнан ства, 
ви ди мо га, на крат ко, као Кре он та об у зе тог ауто крат ском све вла шћу. Зах-
те ва ју ћи да му кће ри пру же без у слов ну ма те рин ску љу бав и пот кре пљу ју-
ћи тај зах тев сли ка ма фи зич ке не мо ћи ка да на ја ви ка ко ће „пу зи ти“ пре ма 
смр ти (crawl) или се осло ни ти на Кор де ли ји ну „не гу“ (nur sery), Лир зах те-
ва не са мо уки да ње са мо ће, не го и уки да ње смр ти, јер би га та ква љу бав 
сим бо лич но вра ти ла на по че так жи во та, у ста ди јум де те та. Ре чи ма да га 
во ли оно ли ко ко ли ко јој то ду жност кће ри на ла же, Кор де ли ја упо зо ра ва 
оца да му не мо же пру жи ти мај чин ску љу бав. Ли ро ва гнев на ре ак ци ја 
под се ти ће на Пен те је во ди о ни сиј ско лу ди ло: од ре кав ши се Кор де ли је пред 
бо го ви ма, Лир тек по чи ње стра шни низ кле тви упу ће них се ме ну из ко јег 
ни че не за хвал ни чо век, а сав ње гов бес би ће усме рен пре све га на те ла 
кће ри, на њи хо ву ре про дук тив ну функ ци ју и бу ду ћу мај чин ску уло гу. 

Ли ров иза зов хи је рар хи ји до во ди до ње ног сло ма и ства ра ња ха о са. 
За то што Кор де ли ја ни је хте ла ни шта да ка же о то ме ко ли ко га во ли, Лир 
је (ре кав ши да „из ни че га ни шта не би ва“) раз ба шти њу је и од ри че је се, 
на тај на чин је из ба цу ју ћи из по рет ка. Ед мун ду је осва ја ње вла сти олак-
ша но ти ме што је у све ту тра ге ди је Го не ри ли на и Ре га ни на сек су ал на же ља 
пред ста вље на као зна мен зла: но ње го ве про бле ма тич не „при че о успе ху“ 
не би би ло без обра ћа ња при ро ди као сво јој бо ги њи. На де лу је по но во ре-
то рич ка об ма на – Ед мунд не сле ди при ро ду та ко што ће опо на ша ти ње ну 
те жњу хар мо ни ји и са вр шен ству, не го та ко што ће опо на ша ти ње ну нео се-
тљи вост на мо рал не за ко не.

Кор де ли ји но „ни шта“ не ми нов но ће се пре тво ри ти у ме та фо ру опа сне 
не ста бил но сти ре то рич ког зна ка ка кву ће мо јед на ко упе ча тљи во пам ти ти 
из Ли ра и Оте ла. То „ни шта“ је ма не вар жен ског је зи ка, је ди но уто чи ште 
за пра ву љу бав, али и опа сно оруж је му шке бор бе за пре власт. Та ко Ед-
мунд и Ја го ову реч из го ва ра ју с на ме ром да ус по ста ве су прот ност исти ни 
– с тим што су прот ност исти ни ов де не би ва лаж, не го ефе кат исти ни-
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то сти. При вид исти не пот кре пљу је и оче вид ни до каз у ви ду фал си фи ко-
ва ног пи сма у Кра љу Ли ру или ма ра ми це у Оте лу, а ти ће при вид ни до ка зи 
до би ти вред ност ма те ри јал не чи ње ни це и озна чи те ља мо рал не вред но сти. 
По што ла жи ра до ка зе о Де зде мо ни ном не вер ству, Ја го ње ну ода ност Оте лу 
пре тва ра у при вид исти не, а из ми шље ну пре љу бу у је ди ну исти ну. Де зде-
мо ни но не вер ство ни је обич на лаж, не го пре ра ста у фан та зи ју о те лу ко је 
се по да је хи ља да ма му шка ра ца: Оте ло од узо ра са мо са вла ђи ва ња по ста је 
гор ка па ро ди ја освет ни ка, јер ње го ву осве ту хра ни сек су ал на фан та зи ја о 
Де зде мо ни ном про ми ску и те ту. Реч „ни шта“ ко ја је у ко ре ну те фан та зи је 
је сте ре то рич ка об ма на пр вог ре да: да све бу де сло же ни је, „ни шта“ не су ге-
ри ше са мо од су ство, не го и – пра зни ну ко ја жу ди да се ис пу ни зна че њем.

Тест вер но сти и по сто ја но сти обич но се на ме ће ју на ки ња ма; оне су, 
исто та ко, стал на ме та кле ве та и не пра вед них оп ту жби. Оче вид ни до каз 
не вер но сти при су тан је у Оте лу, у ко ме ди ји Мно го ви ке ни око че га, та ко-
ђе и у по зној ро ман си Сим бе лин: Де зде мо ни на ма ра ми ца, ин сце ни ра но 
ноћ но удва ра ње ла жној Хе ри ко је се од и гра ва пред не су ђе ним ве ре ни ком 
Кла у ди јем и Имо ге нин пр стен све су ар гу мен ти ко ји тре ба да уве ре љу бо-
мор не и не по вер љи ве му шкар це да је оправ да на би ла њи хо ва сум ња у мо-
гућ ност жен ске од лу ке да ње но те ло бу де пот пу но вер но јед ном чо ве ку. 
Све су то ва ри ја ци је Шек спи ро вог стал ног мо ти ва кван ти фи ка ци је љу ба-
ви: ду бо ко уко ре ње на за блу да да се љу бав мо же ег закт но по ка за ти као да 
има ди мен зи ју те ле сног стал но се из но ва мо ра де ман то ва ти у ко ме ди ја ма, 
и ус по ста вља ти као бол на лек ци ја у тра ге ди ја ма. У Оте лу је се ме мр жње 
Ја го по се јао ве штим ло гич ким ма ни пу ла ци ја ма за сно ва ним на не спо зна-
тљи во сти жен ске те ле сне же ље, у Мно го ви ке ни око че га Кла у ди је је био 
уве рен да ви ди сво ју ве ре ни цу на љу бав ном са стан ку са дру гим му шкар-
цем са мо за то што је пре по знао ње ну ха љи ну (не и њен лик!), док је Пост-
ху мус из Сим бе ли на по ве ро вао да те ло же не по се ду је сва ко ко уме да га 
пре ци зно опи ше. 

Шек спи ро ва ју на ки ња Иза бе ла из про блем ског ко ма да Ме ра за ме ру 
до ве де на је у етич ку ди ле му из ме ђу по што ва ња вр ли не и спа са ва ња жи-
во та – ди ле му ко ја пи та ња те ла по кре ће на дра ма ти чан на чин. На ме сник 
Ан ђе ло, име но ван од стра не Вој во де да при вре ме но упра вља ње го вом зе-
мљом, усло вља ва уки да ње смрт не ка зне Иза бе ли ном бра ту Кла у ди ју ње-
ним при стан ком да му по ста не љу бав ни ца. У од лу ци о по гу бље њу Ан ђе ло 
се ру ко во дио ва же ћим за ко ном ко ји про пи су је бор бу про тив те ле сне раз-
врат но сти; од лу ка је ле ги тим на бар у тех нич ком сми слу. Ауто ри те том ве-
ре и мо ра ла Иза бе ла ће Ан ђе ла на те ра ти да се уве ри у про бле ма тич ност 
људ ских за ко на, па ће му об ја сни ти да је прав ни си стем ар ти фи ци јел но 
де ло гре шног чо ве ка не спо соб ног за бо жан ску прав ду. Ње не ар гу мен те о 
мањ ка во сти ма људ ске вла сти на зе мљи, о то ме ка ко чо век об у чен у крат-
ко трај ну власт за сва ку сит ни цу гр ми по пут Ју пи те ра те шко је по би ти, 
уто ли ко пре што те ре чи илу стру ју кон крет ну, Ан ђе ло ву зло у по тре бу вла-
сти ко ја ће се ма ни фе сто ва ти те ле сном уце ном. 



54

Ма ка ко би ла мо ти ви са на на ме сни ко ва од лу ка да при ме ном за ко на 
про тив ши ре ња раз вра та ка зни мла ди ћа ко ји је одр жа вао сек су ал не од но се 
са сво јом ве ре ни цом (ко ју са мо је дан дру штве ни ри ту ал де ли од зва нич не 
ти ту ле су пру ге), у Ме ри за ме ру на гла сак ни је ста вљен на Ан ђе ло ва двој на 
ме ри ла мо рал не рев но сти ко ли ко су у цен тру па жње Иза бе ли на се бич на 
же ља да са чу ва де ви чан ство и за ве ту је се Хри сту, ње но од би ја ње да из гу-
би сво ју вр ли ну спа са ва ју ћи бра то вљев жи вот. Вој во ди на тај на игра ма-
ни пу ла ци је од тре ћег чи на на да ље за пра во ће са мо са кри ва ти не при јат ну 
исти ну о те лу као при о ри те ту: Иза бе ли је те ле сна чи сто та до те ме ре ва жна 
да ће без окле ва ња сво је те ло у ис пу ње њу по год бе са Ан ђе лом за ме ни ти 
те лом Ан ђе ло ве не ка да шње ве ре ни це Ма ри ја не, баш као што ће вој во ди 
при тре ба ти би ло ко ја (и би ло чи ја) од ру бље на гла ва ко ја би би ла ла жан 
до каз да је Кла у дио по гу бљен. 

Иза бе ли на функ ци ја у за пле ту и је сте да да глас ча сти и мо ра лу, ве ри 
и до след но сти, и она ту функ ци ју ис пу ња ва и кад је су о че на са Ан ђе лом 
ко ји је уце њу је жи во том ње ног бра та, и ка да оштро од го ва ра на Кла у ди је ву 
мол бу за ми лост по це ну ње не ча сти. С дру ге стра не, њен глас ко ји је до-
ми ни рао у кључ ним сце на ма пр ва три чи на по сте пе но ће се ути ша ва ти 
ка ко Вој во ди на дво стру ка игра спа са ва ња Кла у ди ја и уни жа ва ња Ан ђе ла 
бу де до би ја ла на за ма ху. Иза бе ла уче ству је у опа сној игри мо рал не ам би-
ва лент но сти, при ста ју ћи да се по и гра те ли ма дру гих, уче ству ју ћи у игри 
ко ју во ди ауто ри тар на власт. Иза бе лин глас ће пот пу но утих ну ти на кра ју 
ко ма да, ка да Вој во да об ја ви да ће се њо ме оже ни ти а ми ни ти чу је мо њен 
од го вор, ни ти ви ди мо ње ну ре ак ци ју: не са мо да је Иза бе ла, по пут Де зде-
мо не и Кор де ли је, пот пу но па си ви зи ра на и све де на на не ми обје кат и не му 
сцен ску де ко ра ци ју, не го се по твр ђу је да је има ги нар на сек су ал на анар хи-
ја угу ше на ре пре сив ним ауто ри те том, и та ре пре сив на при ро да ап со лу ти-
стич ке вла сти ука зу је се као скри ве на те ма ко ма да ко ја три јум фу је упра во 
у објек ти фи ка ци ји Иза бе ле. Иза бе ла мо же да се по сма тра као ју на ки ња са 
дво стру ком жан ров ском уло гом: у илу зи ји да игра у мо ра ли те ту, она успе-
ва да оста не до след на, али као су ди о ник у Вој во ди ном екс пе ри мен ту она 
је мо рал но про бле ма тич на ко ли ко и сам екс пе ри мен та тор. 

Ме ра за ме ру да нас се чи та као увод у естет ску ауто ми ју умет но сти, 
али њен за плет је у нај до слов ни јем сми слу ре чи по све ћен пи та њу те ле сних 
им пли ка ци ја мо рал не ам би ва лент но сти. За ме на и раз ме на те ла у ци љу по-
сти за ња ко смич ког скла да ука зу је да у па три јар хал ној хи је рар хи ји и же на 
и му шка рац по ста ју пред мет хи ро ва сво је вољ ног вла сто др шца, жр тве са мо-
во ље сил ни ка чи је су од лу ке пот пу но нео че ки ва не: вој во да мо же да на про-
сто од у ста не од вла да ви не, да се по ву че са јав не сце не, ма ски ра у фра тра 
и та ко за шти ти те ло и иден ти тет, а да ипак три јум фал но до не се прав ду 
сво јим по да ни ци ма – јер успе ва да ис пу ни Ли ров па ра докс исто вре ме ног 
остан ка на вла сти и од у ста ја ња од ње. 

Ме ра за ме ру от кри ва чи та о цу, гор ко и мир но, да су род не пред ста ве 
и сли ке те ла увек у функ ци ји сли ка ња ауто ри те та: власт и вла да ње као 
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сме на пе ри о да крх ке си гур но сти и ду бо ких по тре са дра ма тич но се про-
бле ма ти зу је ка да сам вла да лац по сег не за анар хи јом ко ју са свим по гре шно 
про це ни као ви ши вид ре да. Ли ро ва хи ро ви тост, Кла у ди је во зло чи нач ко 
оти ма ње вла сти и Вој во ди на пер верз на ма ри о нет ска игра људ ским суд би-
на ма као сво је нај ве ће жр тве има ју же не, же не ућут ка не и па си ви зи ра не, 
по ни же не и пре тво ре не у сцен ски обје кат. Је ди ни вид кри тич ко те о риј ске 
бор бе за уки да ње жен ске мар ги нал но сти у Шек спи ро вом тек сту мо же би ти 
са мо де ло ва ње у том истом тек сту – с том раз ли ком што се чи та ње жен-
ског у тек сту мо ра не ми нов но пре тва ра ти у учи та ва ње жен ског у текст. 
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Vladislava Gordić Petković

GENDER AND THE BODY IN SHAKESPEARE’S PLAYS

S u m m a r y

According to Elizabeth Grosz, the body has remained a conceptual blind spot in 
both Western philosophical thought and contemporary feminist theory, implicitly de-
fined as unruly and merely incidental to the defining characteristics of mind, reason 
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and identity. Philosophy has established itself as a form of knowing only through the 
disawoval of the body and exclusion of femininity. Misogynist thought justified women’s 
secondary social positions by constructing their bodies as imperfect, frail and subject 
to processes escaping conscious control. At first introduced as dutiful daughters of pa-
triarchy, Shakespeare’s female characters violate laws imposed by men and become 
ostracized for that, dissolving into madness and passivity or turning into stage props. 
Thus the notion of „divided duty“ as the basic conflict within Shakespearean female 
characters turns into the persistant dilemma of gender(ed) views of Shakespeare: are 
they to read women in the text, or into the text?

KEY WORDS: Shakespeare, body, tragedy, gender
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О ЈЕДНОЈ ФИГУРИ „РУЖЕ“ У ПОЕЗИЈИ И ЊЕНИМ 
СПЕЦИФИЧНИМ ЗНАЧЕЊИМА

Снежана Милинковић

СА ЖЕ ТАК: За хва љу ју ћи де лу Ђо ва ни ја По ци ја и ње го вој 
ана ли зи фи гу ре ру же у ита ли јан ској по е зи ји од ху ма ни зма до ба-
ро ка, аутор ка се ба ви јед ним од ре ђе ним ти пом фи гу ре ко ја го во-
ри о „де ви чан ству“ и не ко ли ким ње ним об ра да ма у сти хо ви ма 
ита ли јан ских, али и јед ног ду бро вач ког ауто ра, Иг ња та Ђур ђе-
ви ћа, као и ре ме ни сцен ци ја ма на ту осо би ту фи гу ру у крат кој 
лир ској на род ној пе сми. Ана ли зи ра ју ћи ове спе ци фич не сти хо ве, 
аутор ка за кљу чу је да се и на осно ву њих и без об зи ра на њи хо ву 
све де ност, мно го то га мо же ре ћи и о са мим де ли ма у ко ји ма се 
ова „ру жа“ по ја вљу је, и они ма ко ји су та де ла ства ра ли, али и о 
вре ме ни ма у ко ји ма су на ста ја ла.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ђ. По ци, фи гу ра ру же, Б. Та со, Т. Та со, И. 
Ђур ђе вић, лир ска на род на пе сма

У „па ра бо ли ци“ ко јом за кљу чу је сво је ма е страл но из ла га ње по све ће но 
„ру жи“ у ита ли јан ској по е зи ји од XV до XVII ве ка, а пре хре сто ма ти је с 
од лом ци ма из на ве де них и ана ли зи ра них тек сто ва, Ђо ва ни По ци (Gi o van ni 
Poz zi), у де лу La ro sa in ma no al pro fes so re (Ру жа у про фе со ро вој ру ци)1, 
ис цр та ва лик про фе со ра ка ко се, на кон го ди на про ве де них у ба вље њу раз-
ли чи тим те ма ма, са се том, пи је те том и ду бо ким ува жа ва њем над ви ја над 
уве лим ла ти ца ма и оста ци ма ру же, не ка да у ње го вом ра ду све при сут не, а 
по том та ко ду го за бо ра вље не и скрај ну те. Овом упе ча тљи вом и пе сни ка 
до стој ном сли ком не са мо да су шти ну вла сти те про фе си о нал не и лич не 
ег зи стен ци је по и сто ве ћу је са суд би ном „ру же“ у књи жев но сти и књи жев ној 
исто ри о гра фи ји, не го ујед но ука зу је по част дру гом јед ном „про фе со ру“, 

1 Об ја вље но 1974. у Фрај бур гу, де ло је плод се ми на ра ко ји је Ђ. По ци во дио на Уни-
вер зи те ту у Фрај бур гу, где је и пре да вао.
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при сут ном у тек сту још од увод них ре до ва, и ње го вој го то во бол ној оп чи-
ње но сти том истом ру жом и сви ме што она пред ста вља у ита ли јан ској 
књи жев но сти. Реч је, да ка ко, о Фран че ску Де Санк ти су (Fran ce sco De San-
ctis) и ње го вом ка пи тал ном и по мно го че му и дан-да нас не за о би ла зном 
оства ре њу Sto ria del la let te ra tu ra ita li a na (Исто ри ја ита ли јан ске књи жев-
но сти)2, бу ду ћи да се, ка ко то вр ло убе дљи во ка же Ђ. Де бе не де ти у свом 
ко ме мо ра тив ном тек сту, „про фе сор Де Санк тис ше та кроз сре ди шне ве ко-
ве ита ли јан ске књи жев но сти (од XV до XVII ве ка, прим. аут.), кроз оне 
ве ко ве ко ји на нај дра ма тич ни ји на чин до во де у пи та ње суд би ну ње го вог 
иде а ла – ше та, ка жем, с ру жом у ру ци“ (De be net ti, 41–42).

Уисти ну, Ф. Де Санк тис се, у до ба ка да се на кон ства ра ња на ци о нал-
не др жа ве ва ља ло „ство ри ти и Ита ли ја не“3 и прет ход ну исто ри ју иш чи-
та ти као по сте пе но оства ри ва ње ду ха ко ји свој ко нач ни из раз про на ла зи у 
ус по ста вље ној Др жа ви, пра ве ћи иде ал ну па ра бо лу „исто ри је ита ли јан ске 
књи жев но сти“ ко ја за по че ње „злат ним“ сред њим ве ком, не ми нов но су о чио 
с ху ма ни змом, на жа лост про фе со ра с ми си јом, та ко на ци о нал но по губ ним, 
али на сре ћу пе сни ка у ње му, за ту ма че ње та ко иза зов ним. При ну ђен да у 
ко нач ном ис хо ду, а у скла ду са сво јом по став ком, осу ди ову епо ху, ка ко је 
твр дио, рас та ка ња свих иде а ла и уз ви ше них стре мље ња, Ф. Де Санк тис 
не мо же да до кра ја при кри је сво ју об у зе тост но вом по е зи јом ху ма ни зма 
чи ју су шти ну, вр ло ин ге ни о зно, ви ди упра во у „ру жи“ и ме тру ок та ве. Али, 
као што на ра тив на ок та ва ни је са мо „до ми нант ни ме тар“ (јер она то, што 
је про фе сор вр ло до бро знао, и ни је), та ко ни „ру жа“ ни је јед но став но „до ми-
нат ни мо тив“, не го из раз ду ха це ле епо хе ко ја, по Де Санк ти со вим ре чи ма, 
за по чи ње ова ко: „Про ле ће, ноћ, ру стич ни жи вот, лов, Ве не ри но ста ни ште, 
врт Амо ра, ни су са мо епи зо де, већ су чи тав овај свет у ње го вој су шти ни, 
ожи вљен јед ним је ди ним да хом. Пред ста вља ју апо те о зу Ве не ре и Амо ра, 
ле пе при ро де, но вог бо жан ства. А при ро да не по се ду је ви ше не што не до ре-
че но због че га се за ми слиш и што те др жи у угод ној се ти; ни си у кра љев-
ству тај ни и се ни, у му зич ком кра љев ству осе ћа ња: ти си у кра љев ству 
има ги на ци је. Ве не ра је на га; Изи да је по ди гла вео. Не ма ви ше Дан те о вих 
јед ним по те зом ис цр та них ски ца, ту су Бо ка чо ве сли ке; ни је ту ви ше Ђо-
то во ли це, већ Пе ру ђи но ва фи гу ра; не ма ви ше тер ци не и ње не све де но сти, 
већ је са да ту на бу ја ла ок та ва...“ (De San ctis, Le Stan ze). „Ру жа“, да кле, као 
опи пљи ви плод („ви ди се ка ко дух ра ди над ње ном сли ком, укра ша ва је, 
ми лу је, то је ру жа ко ја про ла зи кроз дух и из ње га из ла зи пот пу но про ме-
ње на“, De San ctis, L’Or lan do fu ri o so), али и нај ре чи ти ја пред ста ва усред-
сре ђе но сти ово га до ба на склад не, али и за во дљи ве фор ме и об ли ке, јер се 
час мо же пред ста ви ти као „мла да де вој ка“ ко јој је ста ло да се уми ли, час 

2 Исто ри ја је об ја вље на у два то ма, пр ви се по ја вљу је 1870. а дру ги од мах на ред не 
го ди не.

3 Ка ко је то иро нич но при ме тио је дан од про та го ни ста та да шњег по ли тич ког жи во-
та, М. Д’Азе љо (D’Aze glio).
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као сре ди шња фи гу ра „по зо ри шне пред ста ве као објек тив не има ги на ци је“, 
а час као „бе смрт ни пој исто вре ме но про жет и ужи ва њем и бо лом“ крат-
ког, про ла зног људ ског жи во та (De San ctis, Tor qu a to Tas so).

Не ма сум ње да је про фе сор Де Санк тис про дор ном пе снич ком ин ту и-
ци јом ус пео да на вр ло упе ча тљив на чин пред ста ви оне кла си ком про же те, 
али та ко но ве и дру га чи је сти хо ве из Стан ци4 јед ног Ан ђе ла По ли ци ја на 
ко ји ма за по чи ње ху ма ни стич ки жи вот „ру же“: „ qu e sta di ver de gem ma 
s’in cap pel la, / qu el la si mo stra al lo spor tel vez zo sa, / l’al tra, che’n dol ce fo co ar dea 
pur ora, / lan gu i da ca de e il bel pra tel lo in fi o ra“ („ова зе ле ним дра гу љем гла ву 
по кри ва, / она се кроз отвор дра же сна при ка зу је, / а дру га, што је не том у 
слат ком пла му го ре ла, / не моћ на па да и ле пу тра ви цу цве том укра ша ва“). 
Или оне го то во оне о би ча ва ју ће ре а ли стич не из екло ге Ло рен ца Ме ди чи ја, 
Co rin to: „Eran vi ro se can di de e ver mi glie: / al cu na a fo glia a fo glia al sol si spi e ga, / 
stret ta pri ma, poi par s’apra e scom pi glie: / al tra più gi o vi net ta si dis le ga / ap pe na 
dal la boc cia; eran vi an co ra / chi le sue chi u se fo glie all’aer ne ga; / al tra ca den do 
a piè il ter re no in fi o ra“ („Би ло је ту ру жа бе лих и цр ве них: / не ке се ла ти цу 
по ла ти цу сун цу отва ра ју, / пр во у се бе при пи је не, а по том као отво ре не и 
раш чу па не: / дру ге мла ђе тек што су / на пу пи ле; би ло је и оних / што сво је 
за тво ре не ла ти це чу ва ју од по ве тар ца; / и дру гих што па да ју ћи цве том зе-
мљу укра ша ва ју“). Или онај очај нич ки Та сов car pe di em ко ји за ми ре и пре 
но што би ва из го во рен: „ Co gli am la ro sa in su’l mat ti no ador no / di qu e sto 
dì, che to sto il se ren per de; / co gli am d’amor la ro sa: ami a mo or qu an do / es ser 
si pu o te ri a ma to aman do“ („Убе ри мо ру жу у пре ле по ју тро / ово га да на, јер 
ће убр зо из гу би ти све жи ну; / убе ри мо ру жу љу ба ви: во ли мо са да ка да / 
нам се љу бе ћи љу бав мо же уз љу би ти“, Ge ru sa lem me li bra ta, XVI, 15). Као и 
да, на нај бо љи на чин, на го ве сти по и гра ва ња Ма ри на и ње го во, по Де Санк-
ти су, са мо до вољ но ужи ва ње у пре кла па њу зна че ња прет ход но за себ но по-
сто је ћих пе снич ких сли ка за хва љу ју ћи ко ји ма ру жа, у Адо ни су, по ста је ri so 
d’Amor... (осмех Амо ра, Ado ne, III, 156).

Ипак, исто та ко не ма сум ње да Ф. Де Санк тис ни у овим тре ну ци ма 
пре пу шта ња оп се нар ској мо ћи сти хо ва не на пу шта свој a pri o ri утвр ђе ни 
про фе сор ски за да так: с јед не стра не, „ру жу“ пот чи ња ва сво јој ини ци јал-
ној ду ал ној по став ци и по ку ша ва да је по и сто ве ти с ок та вом, дру гим ње-
го вим но се ћим пој мом у ко јем се огле да дух ху ма ни зма, при том, ре кли 
би смо, све сно пре не бре га ва ју ћи чи ње ни цу да сва на ве де на де ла, уисти ну 
на пи са на овим ме тром, при па да ју ме ђу соб но по све раз ли чи тим жан ро ви-
ма, с раз ли чи тим по ет ским по став ка ма и нор ма ма; а са дру ге, и исто та ко 

4 Пун на зив не до вр ше ног де ла, у ок та ва ма, гла си Stan ze co min ci a te per la gi o stra di 
Gi u li a no Me di ci. Ова по е ма, у ко јој По ли ци ја но сме ло кон та ми ни ра мо дел ен ко ми ја стич ке 
ла тин ске по е ме с ње ним ми то ло шким ди гре си ја ма и на ра ци је у ок та ва ма по све ће не тур-
ни ри ма и сла вљи ма ни жег ре ги стра, по све ће на је бра ту Ло рен ца Ве ли чан стве ног и ње го вој 
по бе ди на тур ни ру одр жа ном 1475. Због уби ства про та го ни сте у тзв. „за ве ри Па ци је вих“ 
(1478), По ли ци ја но од лу чу је да пре ки не с ра дом сти гав ши до 46. ок та ве II књи ге. 
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све сно, не же ли ни да се упи та да ли овај књи жев ни то пос и ова све при-
сут на ме та фо ра у ова ко жан ров ски раз у ђе ном по ет ском си сте му функ ци-
о ни шу, нај пре са ми по се би, а по том и у кон тек сту у ко јем по сто је увек на 
исти или у по не че му дру га чи ји, из ме њен на чин. Ма ко ли ко ју је би ло ле по 
гле да ти, „ру жа“ је ипак са мо има ла да ука же ка ко пре власт есте ти ке над 
ети ком књи жев ност, а са мим тим и дру штво чи ји је она из раз, во ди на по-
гре шан пут, и то је, у Де Санк ти со вој ру ци, и учи ни ла.

Не чу ди сто га што је Ђ. По ци, фи ло лог и за го вор ник по мног „чи та-
ња“, осе тио по тре бу да у ову под сти цај ну, али у по не че му и ис кри вљу ју ћу 
сли ку уне се пр вен стве но ло гич ки ред на осно ву ко јег ће и сва ко по то ње 
ту ма че ње де ла и сти хо ва у зна ку „ру же“ мо ћи да се ко ли ко-то ли ко од бра-
ни од уна пред да тих и учи та них вред но сти. Све стан да ни та ко не ће мо ћи 
да по ну ди од го вор на пи та ње због че га баш „ру жа“ та ко си гур но и не сме-
та но до ми ни ра чо ве ко вим ства ра ла штвом кроз ве ко ве, од го вор за ко јим 
су то ли ки пре ње га тра га ли (се ти мо се са мо Ве се лов ског), ни ти да ука же 
на сва мо гу ћа зна че ња овог оми ље ног цве та у све ко ли кој свет ској књи жев-
но сти, и не са мо, огра ни ча ва сво ју ана ли зу на ма ње-ви ше сли чан кор пус 
пр вен стве но ита ли јан ских по ет ских тек сто ва од кра ја XV до XVII ве ка 
ка да уисти ну до ла зи до про ли фе ра ци је „ру же“, али ово га пу та без об зи ра 
на њи хов ме тар и по ку ша ва ју ћи да за ту све при сут ну сли ку ус по ста ви ти-
по ло шко-струк тур ни си стем ње ног основ ног устрој ства. Или, ка ко сам 
ка же, од лу чу је да ру жу нај пре де фи ни ше као троп, и то онај у ко јем се ме ђу 
ње го вим кон сти ту тив ним еле мен ти ма, на ло гич ком ни воу, ус по ста вља од-
нос ана ло ги је или за ме не, у ко јој фи гу ри ру жа мо же би ти и озна чи тељ и 
озна че ни (Poz zi, 12). Тај троп ће по сма тра ти у окви ру пе снич ког је зи ка, 
да кле не кој вр сти по себ не је зич ке ко му ни ка ци је, где ће он мо ћи да функ-
ци о ни ше и као сте ре о тип, у сми слу тра ја ња и оп ста ја ња од ре ђе не те ме, те ће 
овај аспект ана ли зе не ми нов но под ра зу ме ва ти и ди ја хро ну пер спек ти ву.

Од мах на по чет ку, у одељ ку по све ће ном ру жи као озна чи те љу, Ђ. По ци, 
на осно ву из кор пу са уоче них при ме ра, из два ја тип фи гу ре ко ји по чи ва на 
до га ђа ји ма и, у за ви сно сти од мо ти ва ци је и на ра тив не функ ци је, де ли га на 
три ба зич на мо де ла ко ји по кри ва ју све у тек сто ви ма по сто је ће ва ри ја ци је: 
а) при ча о ру жи озна ча ва не што што због при род ног то ка ства ри во ди ка 
не у мит ном гу бит ку; б) озна ча ва не што што због ин тер вен ци је не ко га или 
не че га до жи вља ва не у мит ни гу би так; ц) озна ча ва не што што на кон ин тер-
вен ци је не ко га или не че га мо же да се вра ти у сво је прет ход но ста ње (Poz zi, 
22). Мо гу ћим ком би на ци ја ма са став них еле ме на та сва ког од ова три мо де ла, 
По ци уоча ва од ре ђе ни, вр ло све ден број те мат ских, „озна че них“ је ди ни ца 
при сут них у по е зи ји, као што су 1. про ла зна ле по та, про ла зност жи во та; 
2. оп ста ја ње ле по те, жи вот на доб ко ја тра је; 3. на сил на смрт; из гу бље на 
не ви ност (де ви чан ство); 4. из ба вље ње из опа сно сти, бо ле сти. Сва ка од 
њих ће, не ми нов но, у кон крет ном кон тек сту по при ми ти и не ка спе ци фич на 
зна че ња, а и при ву ћи од ре ђе не се кун дар не еле мен те ко ји се не мо гу об у-
хва ти ти пра ви лом. Ипак, не ке нај при сут ни је од њих се, у сва ком слу ча ју, 
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да ју об ја сни ти са мо прет ход но по сто је ћом те мат ском схе мом, као што је 
си ту а ци ја у ко јој пу по љак пред ста вља мла ду или не ви ну де вој ку (за ви си 
од но се ће схе ме 1), као и она – прем да ни је ме ђу ком по нен та ма фи гу ре, али 
вр ло че сто од лу чу је о ње ном фи гу рал ном зна че њу (Poz zi, 29) – у ко јој ру жа 
крат ко га жи вот ног ве ка пред ста вља пре ми су за за кљу чак мо ра ли за тор ског 
или хе до ни стич ког ти па, то јест за за кљу чак у ви ду по зи ва за по ка ја њем 
или ужи ва њем у про ла зном тре нут ку. Овај по след њи је, ка ко ка же По ци, 
„по се бан тип мо ти ва ци је“ и под ра зу ме ва и по зив на ужи ва ње у љу ба ви, у 
зна че њу „пр ко ше ња вре ме ну ко је про ла зи“ (Poz zi, 30). У овом дру гом слу-
ча ју, по зив се упу ћу је или му шкар цу или же ни, нај че шће озна че ној као 
де ви ца, па car pe di em по ста је за пра во car pe flo rem и, у крај њем ис хо ду, 
car pe ro sam, ка ко и сто ји у го ре на ве де ним Та со вим сти хо ви ма, „Убе ри мо 
ру жу...“.

Ова ко по ста вље на схе ма, иако зву чи вр ло про за ич но, не са мо да мно го 
вер ни је од сли ка ва ру жу и њен по ло жај у ита ли јан ској по е зи ји на зна че ног 
пе ри о да5 од оне ко ју нам је по ну дио Де Санк тис, не го и не ми нов но ука зу-
је на не ке за ни мљи ве им пли ка ци је и зна че ња фи гу ре ру же ко је би мо жда 
оста ле не при ме ће не. Што је упра во слу чај с 3. ти пом где уз бра на ру жа озна-
ча ва из гу бље ну не ви ност – то је, ка ко и сам По ци ис ти че, ап со лут но нај-
ре ђи мо дел и мо же се про на ћи са мо у не ко ли ким оства ре њи ма. Због ње го-
вог по себ ног ста ту са и вр ло све де ног кор пу са тек сто ва, а тра гом По ци ја, и 
ми ће мо овом при ли ком по ку ша ти да се усред сре ди мо на при чу о ру жи и 
из гу бље ној/са чу ва ној не ви но сти. 

Прем да слич ну по став ку про на ла зи мо још у Ка ту ло вом епи та ла му 
(LXII, 39–47)6, не ма сум ње, ка ко ће мо ви де ти, да све ма ло број не вер зи је 
овог ти па фи гу ре ко је су нам по зна те за ви се од Ло до ви ка Ари о ста и ње го-

5 Бу ду ћи да је, у окви ру раз ли чи тих ти по ва фи гу ре, реч о огром ном бро ју оства ре-
ња, де таљ ну ана ли зу при ме ра ни је мо гу ће по ну ди ти у све де ним окви ри ма ова квог ра да, 
а за нај ин те ре сант ни је ме ђу њи ма мо же мо са мо упу ти ти на По ци ја. 

6 Ка ту ла, као из вор Ари о сто вих сти хо ва, на во ди и Л. Ка ре ти (Ca ret ti) у сво јим но та-
ма за из да ње Мах ни тог Ор лан да (Or lan do fu ri o so, I, 42), а пре ње га, сва ка ко, и П. Рај на 
(Рај на, 156), че му ва ља до да ти да се Ари о сто у ими то ва њу овог Ка ту ло вог мо ти ва опро-
бао још у сво јој мла да лач кој по е зи ји на ла тин ском (car men 23 и 24). Ипак, то по зи ва ње на 
кла сич ног Ка ту ла, та ко ти пич но за до ба ху ма ни зма, пре тво ре но је у не што по све но во: 
ка ко об ја шња ва и По ци (Poz zi, 110), Ари о сто, нај пре, Ка ту лов нео д ре ђе ни „цвет“ од ре ђу је 
вр ло зна ко ви том „ру жом“, што по вла чи со бом чи тав низ спе ци фич них по сту па ка и стил-
ско-фор мал них ре ше ња; а по том, што је мо жда за функ ци о ни са ње фи гу ре још ва жни је, 
Ка ту ло во оства ри ва ње кон тра ста из ме ђу „пре“ и „по сле“, Ари о сто по сред ством фор мал-
них па ра ле ли за ма пре ме шта уну тар са мог по ре ђе ња по слич но сти (од но сно, од у ста је од 
кла сич ног као што... та ко и у име по на вља ња су бјек та Де ви ца је слич на... де ви ца ко ја...). 
Уоста лом, ево и сти хо ва: Ut flos in sa ep tis sec re tis na sci tur hor tis / ig no tus pe co ri, nul lo con-
vol sus ara tro, / qu em mul cent aurae, fir mat sol, edu cat im ber, / mul ti il lum pu e ri, mul te op ta ve re 
pu el lae, / idem cum te nui carp tus de flo ru it un gui / nul li il lum pu e ri, nul lae op ta ve re pu el lae, / 
sic vir go, dum in tac ta ma net, dum ca ra su is est; / cum ca stum ami sit pol lu to cor po re flo rem / 
nec pu e ris iocun da ma net nec ca ra pu el lis.
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вих ок та ва (42–43) из I пе ва ња Мах ни тог Ор лан да (Or lan do fu ri o so) у ко ји-
ма се ус по ста вља ње го ва на ра тив на струк ту ра:

La verginella è simile alla rosa,
ch’in bel giardin su la nativa spina
mentre sola e sicura si riposa,
né gregge né pastor se le avicina;
l’aura soave e l’alba rugiadiosa,
l’acqua, la terra al suo favor s’inchina:
gioveni vaghi e donne inamorate
amano averne e seni e tempie ornate.
Ma non sì tosto dal materno stelo
rimossa viene e dal suo ceppo verde,
che quanto avea dagli uomini e dal cielo
favor, grazia e bellezza, tutto perde.
La vergine che ‘l fior, di che più zelo
che de’ begli occhi e de la vita aver de’,
lascia altrui corre, il pregio ch’avea inanti
perde nel cor di tutti gli altri amanti.

(I, 42–43)

(Де ви ца је слич на ру жи, / ко јој се у ле пом вр ту на род ном тр но ви том 
жбу ну / док се са ма и без бед на од ма ра, / ни ста до ни па стир не при бли жа ва; 
/ бла ги по ве та рац и ро сна зо ра, / во да, зе мља ње ној се ле по ти кла ња: / жуд ни 
мла ди ћи и за љу бље не го спе / њо ме во ле да оки те гру ди и че ло. // Али чим 
с мај чин ског ста бал ца / бу де одво је на и од ње ног зе ле ног гр ма, / све што је 
од љу ди и не ба до би ја ла / на кло ност, љуп кост и ле по ту, све гу би. / Де ви ца 
ко ја цвет, ко ји ва ља да чу ва ви ше / од ле пих очи ју и од са мо га жи во та, / 
до пу сти да га не ко уз бе ре, сву вред ност ко ју је пре има ла / гу би у ср ци ма 
свих дру гих љу бав ни ка.) 

По сто је још је ди но три при ме ра у ита ли јан ској по е зи ји (ви ше их ни 
По ци ни је из на шао7) ко ја се мо гу до ве сти у ве зу с овом Ари о сто вом фи гу-
ром. Пр ви се на ла зи у со не ту Бер нар да Та са (Tas so), ауто ра пе трар ки стич-
ке збир ке пе са ма Ри ме, чи ји по чет ни сти хо ви гла се Qu e sta vir gi nità ver de e 
gu ar da ta (Ово зе ле но и чу ва но де ви чан ство), а дру га два у јед ној кан цо ни 
(Amor, tu ve di, e non hai du o lo o sdeg no – Амо ре, ти ви диш, а ни ти па тиш 
ни ти се же стиш) и јед ном со не ту (Amor, co lei che ver gi nel la amai – Амо ре, она 
ко ју не ви ну во лех) ње го вог да ле ко по зна ти јег си на, Тор ква та Та са (Tor qu a to 
Tas so).

7 По ци, пак, на во ди (Poz zi, 27) и фран цу ског пе сни ка Пле ја де, А. де Ба и фа (Pen ser 
qui en fe us et en glas), прем да се он тру ди да „за о би ђе“ Ари о ста и да се ди рект но по зо ве на 
ла тин ски из вор, Ка ту ла, и прем да фи гу ра у кон тек сту ње го вих сти хо ва (с по зи ва њи ма на 
Пе трар ку и пе трар ки сте о че му ви ше не го до вољ но све до чи in ci pit) по при ма по све дру га-
чи ја зна че ња.
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У со не ту Б. Та са, ко ји се евен ту ал но мо же по сма тра ти и као епи та-
лам, па ра ле ли зам из ме ђу „де ви чан ства“ ко је, у по и гра ва њу уну тра шњом 
струк ту ром фи гу ре, већ са мо при вла чи атри бу те на шег цве та, те је „зе ле-
но“ и „чи сто бе ло“ (can di do), и „ру же“ дат је од мах у пр вом ка тре ну ко ји се 
звр ша ва кључ ним сти хом, „Qu al fre sca ro sa in chi u so lo co na ta“ („По пут 
све же ру же на огра ђе ном ме сту ро ђе не“), где сва ки уве де ни еле мент ана ло-
ги јом при зи ва онај екви ва лент ни му из увод ног: Qu e sta – qu al (ова – као); 
vir gi nità ver de – fre sca ro sa (зе ле но де ви чан ство – све жа ру жа); gu ar da ta – 
in chi u so lo co na ta (чу ва но – на огра ђе ном ме сту ро ђе на); сто га и не чу ди 
што су ова два сти ха по ве за на и ри мом. Ипак, и по ред то га што за др жа ва 
ини ци јал ну по став ку по ре ђе ња и на ра тив не струк ту ре из Ари о сто вог мо де-
ла, чи ни се да Б. Та со по ку ша ва да се по и гра и за јед нич ким пред ло шком, 
као и функ ци јом и зна че њем са мо га гла са ко ји сти хо ве из го ва ра: „ру жа“ 
ко ја је на „огра ђе ном ме сту ро ђе на“ ја сно упу ћу је на Ка ту лов по чет ни 
стих (in sa ep tis sec re tis na sci tur hor tis), за не ма рив ши све де ни, али ефект ни 
и за на ра ци ју би тан „тр но ви ти жбун“ Ари о стов, док се у остат ку со не та 
не раз ви ја уве де но по ре ђе ње, не го са мо до дат но де фи ни ше жен ски глас, за 
раз ли ку од Ари о сто вог му шког, ко ји се по ја вљу је од пр вих сло го ва (Ово... 
де ви чан ство у зна че њу Ово мо је... де ви чан ство) и ко ји, ко нач но, у по след њој 
тер ци ни по ста је глас ним фе ко ја се опра шта од жи во та у чед но сти по све ће-
ног бо ги њи ло ва. У пе сми мла де, пет на е сто го ди шње де вој ке (...e gu ar da ta 
/ tre lu stri... – чу ва но пет на ест го ди на) ко ја ра до сно иш че ку је тре ну так ка да 
ће се пре да ти му шкар цу, „све жа ру жа ро ђе на на огра ђе ном ме сту“ по ста је 
и слат ка жр тве на по ну да и пре пре ка за оства ре ње иш че ки ва ног и же ље ног 
до га ђа ја, те и сам по јам „не ви но сти“ по при ма по све дру га чи ја зна че ња.

И у кан цо ни и у со не ту Т. Та са при су ству је мо слич ној, ма да уне ко ли-
ко још ком пли ко ва ни јој си ту а ци ји, што и не чу ди од пе сни ка за ко јег се 
обич но ка же да је „пред ба рок ни“. Оба са ста ва на ла зе се у пр вом де лу 
збир ке, по све ће ном Лу кре ци ји Бен ди дио, и пред ста вља ју са ми по се би на-
ра тив не сег мен те у при чи о пе сни ко вој за љу бље но сти, те су и да ти у сле ду 
(31. и 32. пе сма) и ба ве се истом те мом. На и ме, у вр ло сме лом по и гра ва њу 
жан ром епи та ла ма (Poz zi, 112), и у кан цо ни и у со не ту чу је мо глас пе сни-
ка ко ји се жа ли, па и ср ди на Амо ра што је ње го ва во ље на сту пи ла у брак 
с дру гим и што ће му, ло гич но, и по да ри ти „цвет“ свог де ви чан ства, а што 
он сам и да ље мо ра да је во ли и да о тој љу ба ви и пе ва. Та ко у кан цо ни већ 
у пр вој стро фи на го ве ште на цен трал на пе ри пе ти ја при че ко ја се ти че не-
ви но сти („Al tri ha pur fat to, oimè, qu a si ra pi na / del mio dol ce te so ro“... – 
„дру ги је већ, авај, го то во отео / мо је слат ко бла го“...), у тре ћој, сре ди шњој, 
бу ду ћи да их има укуп но шест (не ра чу на ју ћи оба ве зни com mi a to или 
con ge do, опра шта ње пе сни ко во од кан цо не), на кон уво ђе ња бо жан ства же-
нид бе, Хи ме на, те, да кле, и екс пли цит но по ме ну тог де ви чан ства, би ва ко нач-
но де фи ни са на по сред ством фи гу ре ру же: „vegg’io... ch’al tri un ba cio to glia 
/ peg no gen til del suo bel vi so in tat to, / e i pri mi fi or ne co glia, / que’ che già 
cin ti d’amo ro se spi ne / creb ber ver mi gli in fra le mol li bri ne“ („ви дим ја... да 



дру ги узи ма по љу бац / пле ме ни ти за лог ње ног ле пог не так ну тог ли ца / и 
ње но мла до цве ће уз би ра, / ко је је не ка да опа са но љу бав ним тр њем / ра сло 
цр ве но ме ђу ме ком сла ном“). Исто ва жи и за со нет у ко јем је ди но због са ме 
фор ме ни је мо гу ће до кра ја раз ви ти на ра тив не пре ми се и у ко јем се, по но во, 
као у оче вом при ме ру, фи гу ра раз ви ја у пр вом ка тре ну, али с мо ду си ма 
из ме шта ња зна че ња тра гом оних у прет ход ном слу ча ју: 

Amor, colei che verginella amai
doman credo veder novella sposa,
simil, se non m’inganno, a colta rosa
che spieghi il seno aperto a’ caldi rai.

(„Аморе, ону коју невину волех / сутра ћу верујем видети као невесту, 
/ сличну, ако се не варам, узбраној ружи / која пружа отворене груди то-
плим зрацима“)

Мо же мо од мах сло бод но ре ћи да Т. Та со сво јим „ис пи си ва њем“ при-
че о ру жи и де ви чан ству Ари о стов мо дел 3. ти па фи гу ре де фи ни тив но пре-
тва ра у сте ре о тип бу ду ћи да од ло мак из Мах ни тог Ор лан да по ста је ње гов 
при мар ни пред ло жак, као и свр ха по и гра ва ња, а не Ка ту ло ва вер зи ја ко ја 
је све де на на сред ство, ter ti um com pa ra ti o nis Та со вог иш чи та ва ња Ари о ста. 
То се ја сно ви ди из на ве де них сти хо ва: у кан цо ни, пе сник оног „дру гог“, у 
Ари о ста са мо по тен ци јал но уве де ног, са да „ви ди“ ка ко уз би ра „цвет“; тај 
„цвет“ је са мо на пр ви по глед ка ту лов ског при зву ка бу ду ћи да је, за хва-
љу ју ћи екс пли цит ном по зи ва њу на Ари о сто ве еле мен те, amo ro se spi ne – la 
na ti va spi na, mol li bri ne – al ba ru gi a do sa, и пре тва ра ју ћи „цр ве ну“ бо ју 
(ver mi gli) у озна чи те ља, на су прот чи та вој прет ход ној пе снич кој тра ди ци-
ји где је она би ла упра во ру жом озна че на, са свим из ве сно ја сно де фи ни сан 
у скла ду с Ари о сто вом фи гу ром. У со не ту, пак, успе ва да чак до слов но за-
др жи по ла зну тач ку Ари о сто вог по ре ђе ња, ... ver gi nel la (...) smil .. a ... ro sa 
(„...де ви ца... слич на ... ру жи“), го то во иро нич но при зва ну оним „ако се не 
ва рам“, и да на ла пи да ран на чин, ефект ном ана ло ги јом ис ка же и ње гов 
дру ги део, no vel la spo sa – col ta ro sa (не ве ста – убра на ру жа). А Ари о сто ве 
„гру ди“ (se no) ко је де вој ке укра ша ва ју ру жом, Та со пре тва ра у „гру ди“ са ме 
ру же ко ја се, не би ли се основ ни мо дел до дат но ис ком пли ко вао, ка ту лов-
ски по да је „то плим зра ци ма“, од но сно сун цу (sol), ко ји ће је не ми нов но 
про ме ни ти.

Али, оно што ко нач но по твр ђу је ову за ме ну „ауто ри те та“ и, по сред-
но, опра шта ње од основ них по сту ла та ху ма ни зма, је сте по и гра ва ње кон-
тек стом у ко јем овај, са да већ сло бод но мо же мо ре ћи, сте ре о тип функ ци о-
ни ше, као и са мим гла сом ко ји га из ри че. На и ме, у Ари о сто вом ви те шком 
епу лик ко ји из го ва ра на ве де не сти хо ве, Са кри пан те, је дан је од про та го-
ни ста За љу бље ног Ор лан да (L’ina mo ra men to de Or lan do) М. М. Бо јар да 
(Bo i ar do), епа на ко ји се Ари о сто екс пли цит но на до ве зу је, и у том де лу је 
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при ка зан као ви тез ко ји нај вер ни је и нај пре да ни је слу жи сво јој го спи (Ан-
ђе ли ки), по ста ју ћи при ме ром за оно тра ди ци о нал но, још сред њо ве ков но 
пот пу но по ни шта ва ње ју на ка ко ји ти ме до ка зу је и по ка зу је сво ју љу бав. 
Ка ко се Ари о сто у свом де лу на раз не на чи не па ро диј ски „об ра чу на ва“ с 
го то во свим ли ко ви ма пре у зе тим од Бо јар да, то ће, још у I пе ва њу, учи ни-
ти и са Са кри пан те ом. Тог не ка да са вр ше ног пред став ни ка двор ске љу ба-
ви са мог из во ди на сце ну и сме шта га у ви ше не го тра ди ци о нал ни lo cus 
amo e nus где ће он да ти оду шка сво јој љу ба ви ко ја се, од јед ном и пот пу но 
су прот но од тра ди ци је и оче ки ва ног, при ка зу је као вр ло при зем на и, за 
раз ли ку од иде а ла „без ин те ре сне“ љу ба ви, „ин те ре сом“ вр ло од ре ђе на: он, 
за пра во, жа ли над сво јом суд би ном јер ми сли да су не ки дру ги љу бав ни ци, 
пре ње га, ус пе ли да оства ре оно што је и сам же лео, те та ко мо ра, прем да 
не вољ ко, на пу сти ти сво ју љу бав. Усред сре ђен на свој, мо ра мо ре ћи, се-
бич ни до жи вљај те мо гу ће си ту а ци је, он у „сво јој“ пе сми о ру жи и де ви ци 
вр ло функ ци о нал но ин си сти ра на ре ак ци ја ма свих еле ме на та и чи та вог 
све та на про ме ну њи хо вог ста ња, ис так ну тих фи гу ром на бра ја ња у кључ-
ним де ло ви ма ок та ве. Ако је већ овом сце ном онај прет ход но по сто је ћи 
па тос ко ји је пра тио лик Са кри пан теа бит но на ру шен, Ари о сто се не за до-
во ља ва по стиг ну тим: на кон што се из не на да по ја ви Ан ђе ли ка, ко ја је 
скри ве на иза жбу на чу ла ње го ву ја ди ков ку, и убе ди га да је њен „цвет“ не-
такт нут, и на кон што наш Са кри пан те, у же љи да ис ко ри сти тре ну так, 
сла во до бит но из ја ви Cor rò la fre sca e ma tu ti na ro sa... (Убра ћу све жу и ју-
тар њу ру жу..., I, LVI II), по ја вљу је се пот пу но не на да но ви тез ко ји га у 
крат ком ду е лу по бе ђу је и од ла зи. При гње чен ко њем, ис под ко јег се ис ко-
бе љао тек уз по моћ Ан ђе ли ке, дво стру ко по ра же ни Са кри пан те до би ја и 
ко нач ни, смр то но сни уда рац ка да са зна је да је ви тез ко ји га је по бе дио би ла 
за пра во же на, Бра да ман те. Па тос је де фи ни тив но по стао гро те ска, а ти пич-
но ху ма ни стич ки сти хо ви, ка ко би ре као Де Санк тис, за пра во па ро ди ја. 
До жи вев ши ова кву тран сфор ма ци ју, Са кри пан те мо же да не ста не с уз бур-
ка не Ари о сто ве по зор ни це, а на ма оста ју сти хо ви о „ру жи“ и „де ви ци“ 
ко ји раз от кри ва ју сву хи по кри зи ју и све про ти ву реч но сти те то ли ко сла-
вље не љу ба ви ко ја ће и јед ног Ор лан да, ка ко зна мо, до ве сти до лу ди ла. 
Ис па да, на кра ју, да ни „ру жа“ ни „де ви ца“ не го во ре уоп ште о же ни, не го 
о му шкар цу, са мо про зва ном „ви те зу“, и ње го вој оп се сив ној по тре би за по-
се до ва њем као на чи ном са мо по твр ђи ва ња8.

И глас Та со вог за љу бље ног пе сни ка по зи ва се на си ту а ци ју са слич-
ним ко но та ци ја ма: љу бав ник жа ли што ће ње го ва во ље на с дру гим из гу-
би ти или је већ из гу би ла не ви ност. Али, ова по чет на, ари о стов ска по став ка 
пе сни ку је нео п ход на ка ко би се раз у ме ла ми ни мал на из ме шта ња у кон-
тек сту ко ја ће „ње го вој“ фи гу ри по да ри ти но ва и дру га чи ја зна че ња. Од-
лу чив ши се за жа нр епи та ла ма, свад бе не пе сме, Та со не са мо да пла ћа 

8 Да не бу де за бу не, Л. Ари о сто ће исме ја ти и ти пи зи ра но пред ста вља ње же не, по и-
гра ва ју ћи се мо ти ви ма из ми зо ги не тра ди ци је. Ре чи ти при мер пру жа XXVI II пе ва ње.
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мо рал ни да нак вре ме ну, не го се би обез бе ђу је жан ров ски „без бе дан“ оквир 
у ко јем Ари о сто во под сме ва ње су штин ски ли ше но еро т ских при зву ка 
мо же по при ми ти вр ло ла сцив на зна че ња: пе сник, по и сто ве тив ши оне „дру ге 
љу бав ни ке“ Ари о сто ве с дру штве но при хва тљи вим му жем, од мах ста вља 
до зна ња да за ње га на да да ће ика да „убра ти ру жу“ не по сто ји, а пре тво-
рив ши мо гућ ност „уби ра ња ру же“ у ту ђу из ве сност, још ја че сву па жњу 
усме ра ва на пе сни ка/љу бав ни ка чи је су пат ње удво стру че не ти ме што, 
ли шен чи на, тај чин с дру гим про та го ни стом у свом љу бав ном из га ра њу 
за ми шља, об на вља ју ћи и уве ћа ва ју ћи ујед но сво ју љу бав. И сам про блем 
при ро де љу ба ви, за Ари о ста вр ло би тан, та ко оста је у дру гом пла ну јер 
љу бав, бу ду ћи по де фи ни ци ји нео ства ре на, при па да сфе ри има ги на ци је, 
оно га што мо же да по сто ји са мо у ми сли и емо ци ји, да ле ко и из ван кон-
крет не ре ал но сти. По ста је, мо жда муч на и бол на, али ипак игра у ко јој 
ужи ва мо ком би ну ју ћи еле мен те, те мат ске и стил ске. Ни је он да чуд но што 
је Та со, на кон овог ис ку ства, мо гао да уз вик не „Убе ри мо ру жу...“ у не-
ствар ном, ма гич ном вр ту Ар ми де, ча роб ни це ко ја већ са ма је сте „ру жа“ 
(Осло бо ђе ни Је ру са лим, XVI, 14–15), јер се са мо на том ме сту из ван про-
сто ра и вре ме на та кав по вик мо же сло бод но оте ти из гр ла. По го то ву што 
ће упра во та ла жна и при вид на сло бо да по слу жи ти као опо ме на глав ном 
ју на ку, Ри нал ду, да се мо ра вра ти ти у свет ре ал но сти, од го вор но сти и, у 
крај њој ли ни ји, бол не, али не у мит не жр тве и по све ће но сти ви шем ци љу, 
о че му, за раз ли ку од Ари о сто вог, Та сов ре ли ги о зни еп и го во ри. Та сов про-
та го ни ста Ри нал до мо жда „ру жу“ и је сте „убрао“, али на том „не-ме сту“ и 
у том тре нут ку ко ји ни је тре ну так тај чин је мно го не ствар ни ји од оне Са-
кри пан те о ве ви тал не же ље ко ја се не оства ру је ис кљу чи во због ње га са-
мог. Та со већ та да по ла ко на пу шта при чу о „де ви ци“ и „ру жи“, и та la ro sa 
... ver gi nel la (ру жа де ви ца) ко ју ва ља убра ти са мо је сли ка мла до сти, оног 
вре ме на за ми шља ња мо гућ но сти ко је не у мит но про ла зи, као и ру жа ко ја ће 
усах ну ти. Та ко по вра так на 1. тип фи гу ре ука зу је да Та со од у ста је по ла ко 
не са мо од љу ба ви, не го и од мо гућ но сти од ре ђе ног на чи на пе ва ња о њој.

И по ред су мор ног за кључ ка, по ре ђе ње „де ви це“ и „ру же“ ипак се не 
за вр ша ва с Та сом, ка ко је ми слио По ци, јер се за то по бри нуо ду бро вач ки 
ба рок ни пе сник Иг њат Ђур ђе вић, за ко је га фрај бур шки про фе сор ни је мо-
гао зна ти9. За раз ли ку од сво јих су гра ђа на прет ход ни ка ко ји су се оби ла-
то и на раз не на чи не по и гра ва ли тро пом „ру же“, по ка зу ју ћи да, у скла ду с 
при ли ка ма у ита ли јан ској по е зи ји, при ви ле гу ју 1. тип на ра тив не фи гу ре 
ко ји се ти че про ла зно сти вре ме на, а след стве но то ме и ону мо ти ва ци ју ко ју 
смо озна чи ли као ужи ва ње у жи во ту „док је за то вре ме“10, Ђур ђе вић се, 
вр ло екс пли цит но, по зи ва на онај та ко ре дак Ари о стов мо дел. 

9 Као што ће и на ма, са свим из ве сно, оста ти не по зна ти не ки дру ги при ме ри.
10 Без же ље да по ну ди мо ис цр пан пре глед, бу ду ћи да из ла зи из окви ра ово га ра да, 

на ве ди мо са мо да се ова фи гу ра с на ве де ном мо ти ва ци јом на ла зи, на при мер, код Дин ка 
Зла та ри ћа, Ужи вај док је ври је ме, јер ћеш се ина че ка ја ти (Пан тић, 139), Џи ва Бу ни ћа, 
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На и ме, као што смо већ ука за ли дру гом при ли ком (Ми лин ко вић, 116–
118), Ђур ђе вић сво ју Зго ду IV гра ди слу же ћи се XXIX пе ва њем Мах ни тог 
Ор лан да и при чом о вер ној Иза бе ли ко ја, за раз ли ку од Ди до не, ра ди је би-
ра смрт но што ће до пу сти ти да ока ља се ћа ње на свог мр твог во ље ног 
Зер би на. Као и све, и ова Зго да тра гич ног ис хо да пр вен стве но има за циљ 
да при мер ном при чом пру жи мо рал ни на ук, на ме њен ис кљу чи во „ди кли-
ца ма“ ко је, ка ко ка же у оној VII, по гре шно ми сле да ће пра ви рај на ћи у раз-
блуд ној љу ба ви (Ре ше тар, 195). Оту да се Ђур ђе вић, на са мо ме по чет ку IV, 
а ка ко би ис при по ве да но при ка зао у све тлу „од бра не ча сти по це ну жи во та“, 
вра ћа Ари о сто вој „ру жи“ и де ви ци и до ста вер но пре но си ње го ве сти хо ве, 
вер ни је од би ло ко јег прет ход но на ве де ног при ме ра: код Ђур ђе ви ћа, та ко ђе, 
по ре ђе ње би ва раз ви је но уну тар 16 сти хо ва, иако је, на рав но, реч о осме-
рач кој квар ти ни (АБАБ), за раз ли ку од Ари о сто вих ок та ва у ита ли јан ском 
је да на е стер цу (en de ca sil la bo); пр ви стих је го то во пре вод ита ли јан ског 
ори ги на ла, Дје ви ца је кô ру жи ца, док у дру гом не до ста је са мо „ле пи врт“ 
(чак је ту и bus / spi na); тре ћи и че твр ти су пре ско че ни, док је пе ти, раз дво-
јен у два, до био сво је вр ло ле по „сло вин ско“ ру хо: (ку) дво ри це лов од вје-
три ћа / и да ни ца ро сом до ји. Ме ђу тим, већ у на ред ној стро фи, иако вер но 
пра те ћи пред ло жак, ја вља ју се цен зу ре ин спи ри са не мо ра ли стич ким кон-
тек стом – ако су код Ари о ста на по ре до да ти и gi o ve ni vag hi и don ne ina mo-
ra te, да кле, и мла ди ћи и де вој ке под јед на ко за љу бље ни и ко ји под јед на ко 
жу де, а ки те се ле пом ру жом, код Ђур ђе ви ћа су то са мо ди кле и то „мла де“, 
ни ка ко за љу бље не, ко је се „ру ме ним“ цве том ру же ки те ка ко би мла цим 
би ле ги зда ве. Овом мо ди фи ка ци јом, ко јом се обра ћа ње већ ис кљу чи во 
окре ће жен ском де лу пу бли ке, са мо се по твр ђу је она у VII Зго ди екс пли-
цит но де фи ни са на сфе ра мо рал ног ан га жма на и то ће се устрој ство, у на-
ред ним сти хо ви ма, до дат но утвр ђи ва ти. Та ко от ки ну ти цвет, ка ко и код 
Ђур ђе ви ћа сто ји, оде љен од бу ска, не ће сам из гу би ти ле по ту, љуп кост и 
на кло ност, ка ко код Ари о ста сто ји, не го се ње ље пос ма не же ли. Јед но-
став ном про ме ном су бјек та, Ђур ђе вић је у сво ју пре ра ду Ари о сто вих сти-
хо ва за пра во учи тао њи хов кон текст, бу ду ћи да ће Са кри пан те уисти ну 
ма ње же ле ти Ан ђе ли ку уко ли ко се не ко ме дру го ме да ла, али је тај кон-
текст, ли шен свих оста лих на ра тив них, узроч но-по сле дич них и дис кур-
зив них ве за, све ден са мо на до слов но, основ но зна че ње ре чи и син таг ми, 

Уби рај, ди кли це..., Сва ку ље пос бри је ме кра ти (Пан тић, 208, 209). О Бу ни ћу, ру жи и ита-
ли јан ском из во ру јед не ње го ве пе сме уп.: Ж. Чо рак, Јед на ма ни ри стич ка ври је жа Џи ва 
Бу ни ћа Ву чи ћа. На рав но, да ле ко је ве ће при су ство ме та фо ре ру же оста лих ти по ва ко ји ма 
се ми ни смо ба ви ли. По ме ни мо са мо да по сто ји и слу чај у ко јем се, по сред ством ру же ко ја 
озна ча ва мла дост и ле по ту де вој ке, уво ди но ва мо ти ва ци ја чи је је по ре кло, нај ве ро ват ни-
је, у по е зи ји ни жег, па ро диј ског ре ги стра – и „ста ри“ пе сник мо же „уз бра ти“ та кву ру жу, 
да па че, још је ви ше це ни ти, ка ко ка же Џи во Бу нић у Не тре ба да ти сам не мио што сам 
стар (Пан тић, 204). По се бан слу чај пред ста вља пе сма Стар ци не бо зи Ан ту на Са си на 
(Пан тић, 129–130), где се об ра ђу је иста те ма, али је пред ло жак ко јим се он по и гра ва Бо-
ка чо и ње го во зе ле но пер је пра зи лу ка (Дек., Увод у IV дан). 
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без ика квих алу зив них, иро нич них и иних при зву ка. По след ња че ти ри 
сти ха дру ге ок та ве Ари о сто ве нај ви ше су из ме ње на, Ђур ђе вић ни ка ко не 
же ли да по ме не „цвет де ви чан ства“ ни ти да „дје ви“ по да ри ак тив ну уло гу 
чу ва ња би ло че га, јер она до кра ја има да оста не обје кат и мо же да бу де 
са мо „до стој на љу ба ви“. Та ко у по след њем сег мен ту, по већ опро ба ном 
си сте му (се ти мо се Та са), чи сту дје ву су прот ста вља уда ној ко ја сво је од 
ци е не ве ле из гу би / на при ли ку цви ет ка убра на. Је ди но што Та со ва „не ве-
ста“ функ ци о ни ше као усло жња ва ју ће сред ство, и у са мом зна че њу фи гу ре 
и у ње ној стил ској об ра ди, док је Ђур ђе ви ће ва уда на ли ше на би ло ка квог 
емо тив ног на бо ја и сто ји као пу ки усту пак и по твр да ри гид ног па три циј-
ско-кле ри кал ног мо ра ла.

Чи ни се да се Ђур ђе вић, и по ред ода но сти Ари о сто вој фи гу ри (или 
мо жда баш због то га), нај ви ше уда ља ва од ње них по тен ци јал них зна че ња, 
би ра ју ћи ис кљу чи во мо ра ли за тор ски кључ иш чи та ва ња пред ло шка и не 
до пу шта ју ћи да се у ње го вом на зо ви објек тив ном гла су на зре би ло ка ква 
пу ко ти на, што мо же не ма ло да за чу ди ако се има на уму да том истом Ђур-
ђе ви ћу из ле ти у ла сцив но, уза све мо ра ли са ње, ни су би ли стра ни. Оста-
вља ју ћи по стра ни дру ге при ме ре, за др жи мо се са мо на „Сед мој екло ги“, 
али ти раз го вор, у ко му ма ти За гор ку свје ту је на удад бу, а она при ље по-
сти од дје ви чан ства удад бе не раз блу де по гр ђа ва (Ре ше тар, 156–163) где 
упо тре бља ва слич но по ре ђе ње, али ка ту лов ског ти па (као што... та ко и) и 
где се го во ри о „цве ту“, а не о ру жи (за то га не мо же мо без огра да свр ста ти 
у гру пу прет ход но ана ли зи ра них)11. У сво јој ре пли ци де вој ка За гор ка је, 
иако за го ва ра не ви ност, мно го све сни ја по тен ци јал не за во дљи во сти сце-
не, па уво ди вил ко ја жу ди да се укра си ју тар њим цве том ко јег ће убра ти 
па сти ер млад; као што ће екс пли цит но и ре ћи на шта се од но си у фи гу ри 
из Зго де по ме ну та уда на, а ов де пир ним бо гом та сов ске ре ми ни сцен ци је 
на го ве ште на: Тач и вил / ку љу ве на ра ни стрил, / кој с ху де на мје ре / пир ни 
бог убе ре / цви ет у ком сва час јес, / ну бје жи бла га чес, / до кле год оп ће не 
/ по гр дом не сеј не / на свр ху по ве не. Да не по ми ње мо мај чин од го вор, дик-
ти ран уве де ном мо ти ва ци јом про ла зно сти вре ме на (Цви ет не у бран мре 
нај пре че), где се на зна ке ла сцив но сти пре тва ра ју у пра ве ла сцив не ко но та-
ци је, сва ка ко оправ да не свад бе ним окви ром. Је ди но об ја шње ње за Ђур ђе-
ви ћев по сту пак, по све му су де ћи, мо же да по ну ди фор ма у ко јој се фи гу ра 
ру же на ла зи и њен књи жев ни кон текст – ако смо дру где ус твр ди ли да се 
Зго де мо гу иш чи та ва ти као по ку шај уво ђе ња у ду бро вач ки књи жев ни си-
стем не че га што би од го ва ра ло оно ме што је у ита ли јан ској и дру гим књи-
жев но сти ма би ла но ве ла у про зи, и то она XVII ве ка на гла ше но мо ра ли за тор-
ски на стро је на, и ако се Ђур ђе вић тру дио да на сва ки на чин сво ју на ра ци ју 

11 Као што не по ми ње мо, бу ду ћи да не ма ру же, и онај дру ги обрт, co gli e re il frut to 
(убра ти плод), ко ји се, на кон А. По ли ци ја на, та ко ђе по ја вљу је код Л. Ари о ста. О овој фи-
гу ри у по е зи ји Д. Ра њи не на ита ли јан ском и „сло вин ском“ в.: М. Зо го вић, Il sig ni fi ca to e 
la fun zi o ne dell’auto tra du zi o ne nell’ope ra po e ti ca di Din ko Ran ji na, 134–135. 
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из Зго да ли ши би ло ка квих ди ја ло шких при зву ка, по све је ло гич но што 
се до се тио фи гу ре ко ја у свом пр вом ни воу зна че ња са вр ше но од го ва ра 
та квим на ме ра ма и што је из ње, за сва ки слу чај, из ба цио оне еле мен те ко ји 
би са мим по ми ња њем мо гли уне ти ко ји си ви тон у са вр ше но цр но-бе лу 
сли ку ја сно да тих по зи тив них и не га тив них вред но сти.

Иако се ви ше ве ков ни, али све де ни жи вот овог ти па фи гу ре ру же у 
по е зи ји ко ја се хра ни ла и по и гра ва ла ис кљу чи во вла сти том тра ди ци јом 
за вр ша ва овим при ме ром12, мо ра мо по ме ну ти и јед ну крат ку лир ску на-
род ну пе сму ко ја по ка зу је на ко ји се на чин, у јед ном дру га чи јем си сте му 
ко му ни ка ци је, а у ко јем је фи гу ра ру же та ко ђе све при сут на13, ана ли зи ра ни 
тип тран сфор ми сао, го то во до не пре по зна тљи во сти, по зи ва ју ћи се на оне 
еле мен те ко је смо из дво ји ли у пи са ној тра ди ци ји. Крат ка лир ска пе сма ко ју 
на во ди мо као да по ка зу је да су оне Ђур ђе ви ће ве ди кли це, ко ји ма се, по-
игра ва ју ћи се још од Де ка ме ро на уста ље ном но ве ли стич ком нор мом, аутор 
Зго да ис кљу чи во обра ћа, и при хва ти ле ње гов, не са мо мо рал ни, не го и на-
ра тив но-стил ски на ук:

Ружа сам ружа,
Док ја немам мужа;
Кад узимам мужа,
Опаде ми ружа.

(Караџић, 264)

И по ред то га што не по ми њу оба ве зни еле мент фи гу ре, „де ви цу“, ових 
не ко ли ко за бе ле же них сти хо ва до би ја ју сво је пу но зна че ње уко ли ко се по-
сма тра ју као ре ми ни сцен ци ја на ру жу ко ја го во ри о не ви но сти, али у знат-
но из ме ње ном на ра тив но-стил ском устрој ству: ту је, нај пре, жен ски глас 
ко ји мо рал ну нор му, бу ду ћи да је она не ми нов на ствар ност, не мо ра ви ше 
да за го ва ра, од но сно да ре то рич ко-по ет ским сред стви ма до ка зу је ње ну 
оправ да ност, док је са мо по ре ђе ње све де но на ба зич не еле мен те и ли ше но 
би ло ка квих стил ских укра са ко ји су, у ис ка зу-кон ста та ци ји, по ста ли пот-
пу но не по треб ни. Од ње го ве струк ту ре и вре мен ског од но са пре и по сле, 
ру жа на жбу ну – убра на ру жа = не ви на де вој ка – му шка рац (муж), сва па-
жња је усред сре ђе на на ди мен зи ју вре ме на, док... кад, чи ји пре лом ни тре-
ну так од ре ђу је са да већ де фи ни тив но цен трал ни по јам му жа. У том про-
це су, ко ји за по че ње још Ђур ђе вић, са ма „ру жа“ гу би драж по се би јер ће 
са свим из ве сно у јед ном тре нут ку „опа сти“ и не вре ди ин си сти ра ти на 

12 Сто га не ће мо у овом на шем крат ком при ло гу узи ма ти у об зир оне при ме ре из по-
стро ман ти чар ског пе ри о да у ко ји ма и „ру жа“ и „де ви чан ство“ оста ју као еле мен ти при-
сут ни, али се гра де на су да ру-су ко бу с прет ход ном тра ди ци јом и зах те ва ју до дат на об ја-
шње ња ко ја би мо гла би ти пред мет не ког но вог ра да.

13 О ру жи у лир ској на род ној по е зи ји (па и у пе сми ко ју на во ди мо), ње ним зна че њи-
ма и функ ци ји в.: З. Ка ра но вић, Не бе ска не ве ста, 261–288.
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ње ним ле по та ма: ру жа сам те сам ру жа и тој се тврд њи не ма шта мно го 
до да ти по што сви зна мо о че му се за пра во ра ди. Али, за раз ли ку од убра-
них, али све жих ру жа у до са да шњој „му шкој“ при чи о не ви но сти, ова 
ано ним на „жен ска“ ин си сти ра на „опа да њу“, на сли ци у ко јој не ми нов но, 
на кон не ког пе ри о да, уве ле ла ти це па да ју на зе мљу. Прем да ово уве де но 
зна че ње алу ди ра на смрт, ко ја је при звук, ако се се ћа мо, дру гог те мат ског 
то ка исте ове фи гу ре, она се у овом слу ча ју не чи ни не га тив но ко но ти ра-
ном – „опа да ње“ ди рект но за ви си од „узи ма ња“, по се до ва ња, као што је 
ста ње „ру же“ ди рект ни узрок, или по сле ди ца, „не ма ња“. Од јед ном це ла фи-
гу ра би ва осве тље на по све но вим све тлом, из осо бе ног угла у ко јем са мо 
де вич на ство/ру жа по при ма не га тив не вред но сти, а ста ње смр ти и те ру же 
и тог де ви чан ства тре ну так у ко јем за по чи ње пра во по сто ја ње. Го то во, 
мо ра мо до да ти, као у слу ча ју оне ним фе из со не та Бер нар да Та са. Ипак, да 
не бу де за бу не: ни ано ним на же на ко ја пе ва о ру жи на овај на чин не мо же 
да иза ђе из окви ра су штин ски му шког дис кур са, али мо же бар накрат ко и 
на свој на чин да ука же на на лич је ра зних ле пих фи гу ра, па и оне ко ја се 
гра ди по сред ством ру же.

На из глед па ра док сал но, али тек по сред ством „ру же“ у крат кој лир-
ској на род ној пе сми опет смо се вра ти ли Ари о сту, твор цу овог по ре ђе ња 
ко је је у свом скром ном и све де ном књи жев ном жи во ту ипак ус пе ло да, 
ако ни шта дру го, отво ри мно га пи та ња ко ја се ти чу и са мих ауто ра ко ји 
су га у сво је де ло угра ди ли, али и ду ха, ка ко је го во рио Ф. Де Санк тис, 
ипак ра зних вре ме на у ко ји ма је оп ста ја ло. А ми смо, ше та ју ћи кроз ве ко-
ве упра во с овом осо би том „ру жом“ у ру ци, по ку ша ли да од го во ре на не ка 
од њих и по ну ди мо. Ако је у јед ном тре нут ку баш због свог ауто ри те та, 
„ру жа“ у овој по себ ној сли ци има ла да по слу жи као по зив да се раз ми шља 
о са мој при ро ди љу ба ви, та ко ти пи чан за ху ма ни зам, већ је на ред ни тре ну-
так ма ни ри стич ког по и гра ва ња тај по зив пре тво рио у ин тим ни про блем 
нео ства ре не љу ба ви, оста вив ши „ру жу“ и ње но стил ско уоб ли ча ва ње да 
се но си с мо рал ним и дру штве ним нор ма ма ко ји ма је санк ци о ни са на јед-
на та ко ва жна та бу-те ма ка ква је она ко ја се ти че пи та ња жен ске не ви но-
сти. Не чу ди, он да, што ба рок пре ма та квој „ру жи“, с јед не стра не, ис па да 
пот пу но ин ди фе рен тан, бу ду ћи да ње го ва ла сцив на по и гра ва ња ова ко по-
ста вље ној при чи ни су ни шта мо гла при до да ти, или што, са дру ге, са мо 
до дат но по ја ча ва њен већ по сто је ћи мо ра ли стич ки на бој и на гла ша ва ње ну 
дру штве ну нор ми ра ност, што све, у сво јој ла пи дар ној ефект но сти, вр ло 
ре чи то ис ка зу је и лир ска на род на пе сма.

ЛИТЕРАТУРА

Ariosto, L., Orlando furioso, a c. di L. Caretti, Torino 1992.
Чорак, Ж., Једна маниристичка вријежа Џива Бунића Вучића, „Тека“, 7 (1974), 

138–140.



71

Debenedetti, G., Commemorazione di De Sanctis, u Saggi critici. Seconda serie, Milano 
1971.

De Sanctis, F., Storia della letteratura italiana, introduzione di René Wellek, Milano 2006.
Дјела Инација Гиорги (Игњата Ђорђића), за штампу приредио М. Решетар, Загреб 

1917.
Караџић, В., Српске народне пјесме, I, Београд 1976.
Карановић, З., Небеска невеста, Београд 2010.
Милинковић, С., Неколико напомена о „Згодама“ Игњата Ђурђевића, „Годишњак 

Катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима за школ-
ску 2009/2010“, Посвећено успомени на др Предрага Станојевића, В, 2010.

Песништво ренесансе и барока. Дубровник, Далмација, Бока Которска, избор, 
предговор и напомене М. Пантић, Београд 1968.

Pozzi, G., La rosa in mano al professore, Friburgo 1974.
Rajna, P., Le fonti dell’“Orlando furioso“, Firenze 1974.
Tasso, B., Rime, Torino 1995.
Tasso, T., Rime, a c. di B. Basile, Roma 1994.
Tasso, T., Gerusalemme liberata, a c. di L. Caretti, Torino 1993.
Zogović, M., Il significato e la funzione dell’autotraduzione nell’opera poetica di Dinko 

Ranjina, u Scrittori stranieri in lingua italiana dal Cinquecento ad oggi, a c. di F. 
Brugnolo, Padova 2009.

Snežana Milinković

QUALCHE CONSIDERAZIONE SUL MOTIVO DELLA “ROSA” 
NELLA POESIA E SUI SUOI POSSIBILI SIGNIFICATI

R i a s s u n t o

Partendo dal prezioso libro di Giovanni Pozzi dedicato al motivo della rosa nella 
poesia italiana umanistica e barocca, l’autrice si sofferma su uno dei tipi individuati 
dal professore friburghese, realizzatosi nell’opera di L. Ariosto, in cui la rosa viene a 
designare la verginità femminile. Grazie all’analisi del numero esiguo degli esempi 
presenti nella poesia italiana del periodo indicato, l’autrice del presente contributo coglie 
l’occasione di indicare le varianti, direttamente dipendenti dai modelli italiani, presenti 
nell’opera del poeta raguseo, Ignazio Giorgi, come anche i riflessi della stratificata ar-
ticolazione di questo motivo in un sistema completamene diverso, come quello della 
tradizione della poesia orale, grazie ai pochi versi presenti nella raccolta di V. Karadžić.

Уни вер зи тет у Београду
Филолошки факултет
snezana_milinkovic@yahoo.com





UDC 821-14.09

О НАВОДНОЈ ИНСТРУКТИВНОСТИ ДАНОВИХ ЕЛЕГИЈА1

Никола Бубања

СА ЖЕ ТАК: У јед ној од рет ких мо но гра фи ја о Да но вој еро-
то ло ги ји, симп то ма тич но на сло вље ној Џон Дан: кон зер ва тив ни 
ре во лу ци о нар (John Don ne: Con ser va ti ve Re vo lu ti o nary), Н. Ј. С. Ен-
дри а се но ва (N. J. C An dre a sen) по ку ша ла је да на глав це по ста ви 
(ма кар до та да) уоби ча је ну пред ста ву о Да ну као ико ни ра ди кал-
ног пе сни ка. Са гле да ва ју ћи ње гов по ет ски опус на осно ву ова ко 
по ста вље ног окви ра, она Да но ве не хај не, рас по ја са не еле ги је сма-
тра са ти рич но-мо ра ли стич ким пе сма ма ко је из вр га ва ју ру глу и 
осу ђу ју сек су ал ни хе до ни зам ко ји на вод но сла ве. У тек сту ко ји 
сле ди рас кри ва ју се не ке не пот пу но сти и не до стат но сти оквир-
них, од но сно екс тер них ар гу ме на та (оних ко ји не про ис ти чу из 
тек ста Да но вих еле ги ја) ко је она из но си у при лог ове те зе. До пу-
ња ва њем и ста вља њем ове ар гу мен та ци је у по не што про ши рен 
кон текст, она се пре о бра жа ва у вла сти ту не га ци ју и по ка зу је као 
по год но по ла зи ште за из во ђе ње за кљу ча ка о Да но вим еле ги ја ма 
као ду хо ви тим, за бав ним и „го ли ца вим“ про дук ти ма ауто ро ве 
ви спре но сти (wit). 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: иде а ли зам, (хри шћан ски) нео пла то ни зам, 
cu pi di tas, ca ri tas / eros, aga pe, по жу да, ido la tria, ди дак тич ност, за-
бав ност

У свом при ка зу ре не сан сних љу бав них док три на, Н. Ј. С. Ен дри а се-
но ва (N. J. C. An dre a sen) твр ди да су оне ве ћи ном би ле за сно ва не на прин-
ци пу ко ји по сту ли ра Сид ни јев (Sid ney) стих „што бле ди бле ђу ра дост нам 

1 Приложени текст је адаптирани део магистарске тезе „Метафизичка љубав у поезији 
Џона Дана“, одбрањене 3. јула 2006. на Филолошком факултету у Београду. Текст тезе је 
у рукопису.
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до не се“.2 Да но вим ре чи ма, то зна чи да „у овом све ту не ужи ва мо ни у че му, 
јер ужи ва ње под ра зу ме ва веч ност, а ов де су све ства ри не стал не и про ла-
зне“3, ода кле сле ди да, не би ли во лео срећ но, сва ки чо век мо ра да за сну је 
сво ју љу бав на не че му што ни је про ла зно4. То не про ла зно чи ни свет с оне 
стра не фи зич ке ре ал но сти, нај о чи глед ни је оли чен у Бо гу. С дру ге стра не, 
сва зе маљ ска ство ре ња су ство ре на по ли ку бож јем: „не ма та ко убо гог 
ство ре ња, да ти не мо же по слу жи ти као огле да ло да у ње му Бо га ви диш“5. 
Ску па, ове хри шћан ске те зе су, из ме ша не са из вор ним Пла то но вим иде а-
ли змом, ре зул то ва ле уве ре њем ко је ће пред ста вља ти је дан од те ме ља хри-
шћан ског нео пла то ни зма – да у чо ве ку, од но сно же ни, тре ба во ле ти оно 
бо жан ско; на ово зе маљ ске ства ри и ство ре ња тре ба гле да ти као на ема на-
ци је Бо га, те их као та кве тре ба и во ле ти; та ква љу бав ће су бјек та нај зад 
од ве сти пот пу ном за не ма ри ва њу ово зе маљ ских обје ка та и окре та њу Бо гу 
са мом. Љу бав пре ма љу ди ма мо ра и по ти ца ти од Бо га и стре ми ти Бо гу. 
Ипак, „ни нај ве ће пло шно огле да ло што се мо же на чи ни ти, не мо же ни-
шта пред ста ви ти ве ћим но што је сте“6, па је у љу ба ви пре ма сли ци Бож јој 
нео п ход на ра зум на свест о ин фе ри ор но сти сли ке у од но су на лик ко ји 
пред ста вља. У том сми слу, ре не сан сне те о ри је раз ли ку ју cu pi di tas и ca ri-
tas, као две основ не вр сте љу ба ви: пр ву ка рак те ри ше не ра зум на же ља ко ју 
љу ди ис по ља ва ју пре ма ово зе маљ ским ства ри ма и би ћи ма, док дру га под-
ра зу ме ва ра зум ну и уме ре ну љу бав пре ма ово зе маљ ским ства ри ма и би-
ћи ма као од ра зи ма Бо га, као и љу бав пре ма Бо гу са мом7. Иако је осно ву 
за раз ли ко ва ње ове две вр сте љу ба ви дао Св. Ав гу стин8, оба тер ми на за-
пра во по ти чу из Би бли је, и то из чу ве не Vul ga te, чи ји је ла тин ски текст Св. 
Је ро ним (Je ro me) за вр шио 405. го ди не. Ори ги нал но зна че ње ca ri tas-а је 
„љу бав пре ма Бо гу“, од но сно „љу бав пре ма бли жњи ма“ (ен гле ски екви ва-
лент је cha rity); за пра во, ca ri tas је тер мин ко јим је на ла тин ски пре ве де на 
грч ка реч aga pe, ко ја се да нас че шће од свог ла тин ског пан да на ко ри сти да 
озна чи очин ску љу бав Бо га пре ма љу ди ма и љу бав љу ди пре ма Бо гу, као и 

2 Фи лип Сид ни, „На пу сти ме, љу ба ви“ у: Пет ве ко ва ен гле ског со не та, прир. и прев. 
З. Ко кир, op. cit., стр. 19

3 J. Don ne, „Ser mon XLIV“ у: Com ple te Po e try and Se lec ted Pro se, ed. by J. Hayward, 
стр. 719; „In this world we en joy not hing; en joying pre su mes per pe tu ity; and he re, all things are 
flu id, tran si tory“.

4 Упо ре ди, N. J. C. An dre a sen, op. cit., стр. 22.
5 J. Don ne, „Ser mon XXI II„ у: Com ple te Po e try and Se lec ted Pro se, ed. by J. Hayward, 

стр. 611; „The re is not so po o re a cre a tu re but may be thy glas se to see God in“...
6 Ibid., стр. 611; „The gre a test flat glas se that can be ma de, can not re pre sent any thing 

gre a ter than it is“.
7 Упо ре ди: N. J. C. An dre a sen, op. cit., стр. 23.
8 St. Augu sti ne, „City of God“, xii, 8; xiv, 7; xiv 16; xiv, 18; xiv 20, xv, 28, A Se lect Li-

brary of the Ni ce ne and Post-Ni ce ne Fat hers of the Chri sti an Church, Vol. II, edi ted by Phi lip 
Schaff, tran sla ted by the re ve rend Mar cus Dods, T & T Clark, Edin burgh,          http://www.ccel.org/
ccel/schaff/npnf102.htm.
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брат ску љу бав љу ди пре ма бли жњи ма. Cu pi di tas је ори ги нал но имао уоп-
ште но зна че ње „же ље“, па чак и „по хле пе“ у ма те ри јал ном сми слу (ен гле-
ски екви ва лент cu pi dity и да ље зна чи „по хле па“)9, док је у еро то ло шком 
кон тек сту, ка ко то по ка зу је и мор фо ло шка ве за са име ном рим ског Бо га 
љу ба ви Ку пи до на, при бли жни екви ва лент грч ког пој ма eros: 

Cu pi di tas је, на во ди Ен дри а се но ва, по ре не сан сним те о ри ја ма о љу ба ви 
био дво ја ке при ро де: мо гао се ма ни фе сто ва ти као не у ме ре на пу те на љу бав, 
од но сно „по жу да“, или као не у ме ре на ду хов на љу бав, од но сно ido la tria10. 
На рав но, по жу да је сма тра на смрт ним гре хом11:

Ни ти има др ве та та ко пре пу ног гра на, ни ти не ког гре ха што има 
та ко мно го огра на ка, та ко мно го вр ста. Про ли ва ње кр ви мо же мо огра-
ни чи ти на уби ство, уби ство из не ха та, и на још не ко ли ко вр ста, а и 
дру ге гре хе, са исто то ли ко ма ло име на. [...] Код овог гре ха по жу де, 
пол, ква ли тет, дис тан ца, на чин и још мно ге дру ге окол но сти да ју му 
но ва име на... [...] Ово је грех у ко ји љу ди спа ку ју ко ли ко год гре хо ва 
мо гу, и, као да је сра мо та има ти га пре ма ло, ла жу о ње го вом бро ју, те 
се хва ле и гре хо ви ма ове вр сте ко је ни ка да ни су по чи ни ли...12

Сва ка ко, хри шћан ска иде ја да је фи зич ка љу бав не мо рал на и гре шна 
мно го је ста ри ја од ре не сан се; цр ква је већ око осмог ве ка по че ла да раз ви-
ја си стем из ра зи то стро гих пра ви ла ко ји ма је би ло за бра ње но сту пи ти у 
сек су ал не од но се са осо бом са ко јом „из вр ши лац“ ни је у бра ку13. Ма ње је 
по знат обим по ку ша ја цр кве да огра ни чи „фи зич ку“ љу бав уну тар брач не 
за јед ни це:

...уну тар брач не за јед ни це, сек су ал ни чин се мо рао из во ди ти у 
са мо јед ном по ло жа ју, док су за „ва ри јан те“ би ле про пи са не не бро је не 
ка зне. Не за до вољ на овим, цр ква је за тим сма њи ла број да на у го ди ни 

9 Види: Victo ri a  Neufeld  and  David B. Guralnik, Webster’s New World Dictionary , 
 Ma cm illan , New  Yo rk  1993,  ст р.  24,  21 3, &  23 6. Дан  у п роповед им а често ус поставља  
паралелу  између по жуд е и п о хлепе; упо ред и: J. D onne, „Sermon XXXVIII“ у: Complete 
Poe tr y and Selected  Pro s e, ed. by J. Hayward, стр. 714.

10 Упореди: N. J .  C. Andreas en, op.  cit., стр. 23.
11  Ib id.,  с тр. 25.
12 Упо ре ди: J. Don ne, „Ser mon LXII“ у: Com ple te Po e try and Se lec ted Pro se, edi ted by 

J. Hayward, стр. 638–639; „Ne it her is the re any tree so lo a ded with bo ughs, any one sin that 
hath so many bran ches, so many spe ci es as this. Shed ding of blo od we can li mit in mur der, and 
man sla ug hter, and a few mo re; and ot her sins in as few na mes. In this sin of lust, the se xe, the 
qu a lity, the dis tan ce, the man ner, and a gre at many ot her cir cum stan ces, cre a te new na mes to 
this sin... [...] this is the sin, in which men pack up as much sin as they can, and as tho ugh it we re 
a sha me to ha ve too lit tle, they be lie the ir own pack, they brag ge of sins of this kin de, which 
they ne ver did...“.

13 Упо ре ди: Gor don Rat tray Taylor, „Me di e val Se xu al Ide al“, Sex in Hi story, 1954, 
досту пнo на ин тер нет адре си http://www.ourcivilisation.com/smartboard/shop/taylorgr/sx-
nhst/chap3.htm.
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ка да вен ча ни па ро ви мо гу ле ги тим но оба ви ти сек су ал ни чин. Нај пре 
је секс про гла шен не ле гал ним не де љом, сре дом и пет ком, што је за пра-
во би ло јед на ко пе ри о ду од пет ме се ци го ди шње. За тим је секс про гла-
шен не ле гал ним у пе ри о ду од че тр де сет да на пре Ус кр са и че тр де сет 
да на пре Бо жи ћа...14

За пра во, кри те ри јум на ко јем се ба зи ра ла оце на о гре шно сти сек су ал-
ног од но са ста вље ног под окри ље брач не за јед ни це је сте да ли је ис кљу-
чи во у слу жби „ства ра ња по том ства“, ко јим чо век је ди но мо же да се при-
бли жи бе смрт но сти и Бо гу, или је ре зул тат же ље за пу те ном на сла дом15. 
Та ко се до шло до за кључ ка да је за пра во гре шна сек су ал на же ља, а не и 
сек су ал ни чин сам по се би16, као и до по зна те, на вод но пи та го реј ске, мак-
си ме ко ја ка же – om nis ar den ti or ama tor pro pri ae uxo ris adul ter est, то јест 
„му же вље ва стра сна љу бав пре ма су пру зи је пре љу ба“17. Да кле, уко ли ко 
сек су ал ни од нос ни је мо ти ви сан же љом да се ра ђа њем де це по шту је бож ја 
на ред ба пр ви пут из ре че на Ада му и Еви, он да он по ста је екви ва лент гре-
ху по жу де, без об зи ра на брач ни ста тус; јер, без то га, „Ma tri mo ni um ju ra ta 
for ni ca tio, брак је тек кон ти ну и ра ни блуд, за пе ча ћен за ве том“, ци ти ра Ен-
дри а се но ва Да но ву про по вед18.

На та квој, дво ди мен зи о нал ној по за ди ни оп штих хри шћан ских ста во-
ва у до ба ре не сан се и ста во ва ко је је Дан лич но из ра зио у про по ве ди ма 
на пи са ним на кон сти ца ња све ште нич ке оде жде 23. ја ну а ра 1615. го ди не19, 
Ен дри а се но ва же ли да при ка же Да но ве пе сме ови ди јев ске еро то ло ги је, 
од но сно еро то ло ги је ко ја као основ ну осо би ну и вред ност љу ба ви ви ди 
пу те но за до вољ ство, као иро нич но-са ти рич ни при каз не у ме ре но сти гре ха 
по жу де, и то при каз ко ји има мо ра ли стич ко-ди дак тич ке свр хе; шта ви ше, по-
што је пе трар ки стич ка идо ла три ја, као „грех ду ха“, сма тра на још озбиљ нијим 
пре кр ша јем од по жу де20, Да но ва ови ди јев ска и пе трар ки стич ка еро то ло ги ја 
и ни су раз ли чи те, не го ком пле мен тар не, твр ди Ен дри а се но ва21. На и ме, и 
јед на и дру га пред ста вља ју раз ли чи те об ли ке cu pi di tas-а, као не у ме ре не и 

14 Ibid., „...within the marital relationship. Thus the sexual act must be performed in only 
one position, and numerous penalties were prescribed for using variants [...] Not content with 
this, the Church proceeded to cut down the number of days per annum upon which even married 
couples might legitimately perform the sexual act. First, it was made illegal on Sundays, 
Wednesdays and Fridays, which effectively removed the equivalent of five months in the year. 
Then it was made illegal for forty days before Easter and forty days before Christmas...“.

15 Упореди: C. S. Lewis, Allegory of Love, Oxford University Press, New York 1964, стр. 
14–15.

16 Ibid., стр. 14.
17 Ibid., стр. 15; „passionate love of a man’s own wife is adultery“.
18 Упореди: N. J. C. Andreasen, op. cit., стр. 26; „Marriage is but a continual fornication, 

sealed with an oath“.
19 Упореди: R. C. Bald, John Donne: A Life, Oxford University Press, London 1986, стр. 302.
20 Упореди: N. J. C. Andreasen, op. cit., стр. 28.
21 Ibid., стр. 19.
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гре шне љу ба ви пре ма пу ти, од но сно ду ху смрт ни ка, ко ји су са мо се не веч-
ног Бо га. И пе сме ови ди јев ске и пе трар ки стич ке еро то ло ги је, за кљу чу је 
она, Дан је на пи сао са на ме ром да у њи ма при ка же љу бав ни ке ко је тре ба 
ви де ти као мо рал но не га тив не22. 

По ред исто риј ског окви ра и ста во ва из Да но вих про по ве ди, Ен дри а-
се но ва има и тре ћи ар гу мент за ова кво ту ма че ње Да но вих ови ди јев ских 
пе са ма; на и ме, она сма тра да су се у ре не сан си Ови ди је ве три књи ге о љу-
ба ви (Amo res, Ars Ama to ria и Re me dia Amo ris) – на ко је се Дан углав ном 
угле дао у сво јим „Еле ги ја ма“ и дру гим пе сма ма ко је сла ве фи зич ку љу бав 
– сма тра ле мо ра ли стич ки ма, те да је то Ови ди је ко јег је Дан по зна вао, ко-
јег је чи тао и на ко јег се угле дао у сво јим пе сма ма о те ле сној љу ба ви23. 
Сма тра ју ћи да се у ре не сан си на књи жев ност гле да ло са све шћу о ње ној 
ди дак тич но сти, Ен дри а се но ва ова кве ста во ве до во ди у ве зу са чу ве ном 
Хо ра ци је вом де ви зом de lec ta re et pro des se24.

Ов де ни је по треб но по себ но ис ти ца ти да Ен дри а се но ва иг но ри ше онај 
део Хо ра ци је вог мо та ко ји го во ри о „за ба ви“ као јед ном од рав но прав них 
ци ље ва умет но сти. Ме ђу тим, вре ди по ме ну ти да она исто вре ме но пре не-
бре га ва чи ње ни цу да је књи жев на ре не сан са би ла хе те ро ге но до ба, до ба 
мно гих књи жев них рас пра ва, укљу чу ју ћи ту и ону о при ро ди ци ље ва умет-
но сти; мно ги уче сни ци те ра спре би ли су ми шље ња да је основ ни циљ 
по е зи је „по у ка“, али је би ло и оних ко ји су ин си сти ра ли да је свр ха свих 
умет но сти да се „до пад ну“, то јест да пру же не ки вид ин те лек ту ал ног за-
до вољ ства (нај и стак ну ти ји у овом та бо ру је био Спе ро не Спе ро ни, про фе-
сор уни вер зи те та у Па до ви, а бли ски ње го вим су би ли и ста во ви ње го вог 
уче ни ка Тор ква та Та са, као и ста во ви Ло до ви ка Ари о ста и Фран че ска Ро-
бор те ла). Не ула зе ћи у то ка ко је у ре не сан сној Ен гле ској ге не рал но узев 
ту ма че на Ови ди је ва еро то ло ги ја, же ли мо, ме ђу тим, да ус твр ди мо да Дан 
у ње му ни ка ко ни је ви део ди дак тич ност и мо ра ли за тор ство, те да се ње го ве 
пе сме о пу те ној љу ба ви ни ка ко не мо гу ту ма чи ти као по уч не, ни ти да се у 
том сми слу као основ ни по сту лат ње го ве еро то ло ги је мо же при хва ти ти 
став да је пу те на љу бав гре шна и пре зи ра до стој на.

У том сми слу, тре ба нај пре ре ћи да „исто риј ски“ при каз те о ри ја о 
љу ба ви из до ба ре не сан се ко ји Ен дри а се но ва да је ни је у пу ном сми слу 
исто риј ски: за пра во, ра ди се о спе ци фич ном, али и ван вре мен ском, уни-
вер зал но хри шћан ском ви ђе њу те ле сне љу ба ви, ко је је де лом ак ту ел но и у 
два де се том ве ку:

Ве ро ва ње да се сек су ал ни чин не сме оба вља ти за рад за до вољ-
ства ни у бра ку одр жа ло се до да на шњих да на, на ро чи то у Ка то лич кој 

22 Ibid., стр. 19.
23 Ibid., стр. 17.
24 Види: Квинт Хорације Флак, Писма, прев. Радмила Шалабалић, СКЗ, Београд 

1972, стр. 84, стихови 333–334 & 341–342.
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цр кви, где оста је зва нич на док три на; Па па ју је још јед ном јав но по-
твр дио у вре ме док је ова књи га пи са на.25

У ства ри, књи жев не пред ста ве о пу те ној љу ба ви ни у ше сна е стом ве-
ку, ни пре то га ни су би ле ни из бли за та ко уни форм не ка квим их Ен дри а-
се но ва при ка зу је; дух рас пу сно сти и скло но сти ка оп сце ном и вул гар ном, 
са свим раз ли чит од ин те лек ту ал не алу зив но сти ре не сан сних па ра док са, 
по сто јао је у ен гле ској књи жев но сти још у сред њем ве ку, а по те као је, нај-
ве ро ват ни је, од Бо ка чо вог Де ка ме ро на. Ово од лич но илу стру је он да шња 
по пу лар ност фа бли оа ( fa bli au); Чо се ро ве Кен тер бе риј ске при че, на пи са не 
кра јем 14. ве ка, у вре ме ну ка да је цр ква не сум њи во има ла мно го ве ћи ауто-
ри тет не го у до ба ре не сан се, са др жи два фа бли оа: „Мли на ре ву при чу“ 
(Mil ler’s Ta le) и „Управ ни ко ву при чу“ (Re e ve’s Ta le), а, по свој при ли ци, 
Чо сер је за по чео и тре ћи, „Ку ва ре ву при чу“ (Co ok’s Ta le) ко ју ни је до вр-
шио26. Оп сце но сти, на при мер, „Мли на ре ве при че“, ко ја ви ше не го го ли-
ца во опи су је не са мо ван брач не сек су ал не од но се, не го и од нос ко ји под-
ра зу ме ва пре љу бу (до ко је до ла зи ка да лу ка ви ста нар из ве сног сто ла ра 
успе ва да об ма не свог ста но дав ца и об љу би ње го ву мла ду и про ми ску и-
тет ну же ну), че сто су пра ће не вул гар но сти ма (по ме ну ти ста нар, ка же при-
по ве дач, у из ве сном тре нут ку „згра би“ сто ла ре ву же ну за cunt, што је крај-
ње прост из раз за жен ске ге ни та ли је27) и ска ред но-го ли ца вим сли ка ма28, 
ко је не ма ју ди дак тич ну по за ди ну, не го им је, као што то, уоста лом, по ка-
зу је и Чо се ров текст, циљ да на сме ју и за ба ве пу бли ку29. Слич но је и са 
„Управ ни ко вом при чом“, у ко јој управ ник, по за ни ма њу сто лар, увре ђен 
Мли на ре вом при чом, при по ве да ка ко су у ње го вом при су ству два сту ден-
та об љу би ла же ну и ћер ку по ква ре ног мли на ра.

Ука зу ју ћи на то да Да но ве „Еле ги је“, ко је чи не ве ћи део ње го вих пе-
са ма о пу те ној љу ба ви, во де по ре кло од грч ког, од но сно ла тин ског па ра-
док са30, Џ. Б. Ли шман пра ти раз вој тог жан ра све до 1543. го ди не, ка да су 
у Ита ли ји об ја вље ни па ра док си Ор тен си ја Лан да (Or ten sio Lan do), а ко ји 

25 G. R. Taylor, op. cit. „The belief that even within marriages the sexual act should not be 
performed for pleasure, still persists to the present day, more especially in the Catholic Church, 
where it remains official doctrine; it was publicly reasserted by the Popes once again, while this 
book was being written.“.

26 Дејвид Дејчиз (David Daiches) сматра да је куварева прича по свој прилици 
требало да буде још један фаблио: упореди: David Daiches, A Critical History of English 
Literature, Volume I, Second Edition, Secker & Warburg, London 1969, стр. 112.

27 Види: Борис Хлебец, Енглеско-српски, српско-енглески речник сленга, Београд-
ска књига, Београд 2004, стр. 33.

28 Geoffrey Chaucer, „The Miller’s Tale“, The Canterbury Tales, ed. & trans. by David 
Wright, Oxford University Press, Oxford 1998, стр. 83.

29 Упореди: ibid., стр. 98.
30 Упореди: J. B. Leishman, The Monarch of Wit, Hutchinson University House, London 

1951, стр. 74.
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су убр зо пре ве де ни и на фран цу ски и ен гле ски31. Њи хо ва те ма ти ка је би ла 
део та да шње ита ли јан ске жи вот не и књи жев не сва ко дне ви це ко ју опи су је 
исто ри чар књи жев но сти Де Санк тис (De San ctis):

У то ме сен зу ал ном и ци нич ком дру штву, чи ји је жи вот био не-
пре ста ни кар не вал, иди лич ни мир био је је ди ни пре жи вје ли иде ал, 
кад су сви иде а ли по мр ли. Чу ве ни су мле тач ки и рим ски кар не ва ли. 
Кар не вал ске, по клад не, пје сме оби ла зе ци је лу Ита ли ју. Ла кр ди ја, про-
стач ка дво сми сле ност и гру ба ша ла по ста ју ва жан еле ме нат и про зе и 
сти ха, оби љеж је та ли јан ског ду ха. Ака де ми је су ра сад ни ци та квих ра-
до ва. Оне на ли ку ју ве се лим дру жи на ма до ко ња ка и љен чи на, ко ји су 
на дах ну ли De ca me ro na, глав ни узор те књи жев не вр сте. То су књи жев-
ни ци и еру ди ти, у пот пу ној ин те лек ту ал ној до ко ли ци, ко ји из за ба ве 
ства ра ју сти хо ве и про зу у нај фри вол ни јим те ма ма; што је ма те ри ја 
вул гар ни ја, то се ви ше ди ве жи вах но сти њи хо ва ду ха и еле ган ци је. [...] 
Слич не ci ca la te у сти хо ви ма, на зи ва ле су се опет ca pi to li; ...пје ва ју се нај-
вул гар ни је и нај про сти је ства ри, че сто са про стач ким дво сми сли ца ма и 
алу зи ја ма, по узо ру на Ло рен за, ко ји је био мај стор те књи жев не вр сте32.

За пи сце па ра док са, пу те на љу бав је би ла по год на те ма, јер је да ва ла 
мно го про сто ра за из ра жа ва ње не кон вен ци о нал ног и не у о би ча је ног: то по-
ка зу ју и Да но ви „Па ра док си и про бле ми“ (Pa ra do xes and Pro blems): „За што 
је оп ште ми шље ње да же не има ју ду шу“ (Why hath the com mon opi ni on af-
for ded wo men so uls?)33 и „Да су да ро ви те ла бо љи од да ро ва ду ха“ (That the 
Gifts of the Body are Bet ter than tho se of the Min de)34. У „од бра ну“ же на, у 
па ра док су „Да је мо гу ће про на ћи не ке вр ли не у не ким же на ма“ (That it is 
Pos si ble to Fin de so me Ver tue in so me Wo men), Дан ка же:

Иако су узроч ни ци мно го га гре ха, оне су исто та ко и ка жња ва о ци 
и освет ни ци кад се ра ди о истим гре си ма: јер, рет ко кад ви дех чо ве ка 
што тро ши има ње и те ло на њих, а да је уте ко бо ле сти ма или про сја-
клу ку... [...] И ко би мо гао сум ња ти у њи хо ву ве ли ку му дрост, ако са мо 
ви ди са ко ли ко тру да и лу кав ства на ше су ди је и дру ги спро во ди о ци 
за ко на по ку ша ва ју да их при гр ле... [...] Или, ко мо же по ре ћи да су до-
бра но хра бре, ако раз мо три ка ко су ва ља не љу де обо ри ле, и бу ду ћи и 
са ме обо ре не, ко ли ко ду го су и ко ли ко стр пљи во то под но си ле35.

31 Упореди: ibid., стр. 74–75.
32 Francesco De Sanctis, Povijest talijanske književnosti, prev. Ivo Frangeš, Matica Hrvat-

ska, Zagreb, str. 312.
33 Упореди: J. Hayward, ed., Complete Poetry and Selected Prose, стр. 350–351.
34 Упореди: ibid., стр. 345–347.
35 Ibid., стр. 340–341; „And though they be the Occasioners of many sins, they are also 

the Punishers and Revengers of the same sins: For I have seldom seen one which consumes his 
substance and body upon them escape diseases, or beggary... [...] And who may doubt of great 
wisdome in them, that doth but observe with how much labour and cunning, our Justicers and 
other dispensers of the Laws studie to imbrace them... [...] Or who can deny them a good mea-
sure of Fortitude, if he consider how valiant men they have overthrown, and being themselves 
overthrown, how much and how patiently they bear.“.



80

Јед ну од основ них по став ки ови ди јев ске фи ло зо фи је љу ба ви, про мен-
љи вост парт не ра, Дан, ре ци мо, бра ни у па ра док су „Од бра на жен ске не вер-
но сти“ (A De fen ce of Wo mens In con stancy):

Јер сва ка ствар што је бо ља од не ке дру ге, пу ни ја је про ме не; и 
не бе са са ма се не пре ста но окре ћу, зве зде се кре ћу, Ме сец се ме ња; [...] 
што би он да оно што је са вр шен ство дру гих ства ри би ло при пи си ва но 
же на ма као нај ве ће не са вр шен ство?36 

Да кле, цр кве на пра ви ла и нео пла тон ске те о ри је су има ле по глед на 
плот ску љу бав ко ји ни је био ни је ди ни ни до ми нант ни по глед ре не сан сне 
књи жев но сти. 

Што се, пак, ти че Да но вих про по ве ди као кон тек ста на чи ну на ко ји је 
пу те на љу бав пред ста вље на у ње го вој по е зи ји, и оне се мо ра ју узе ти са 
ве ли ком ре зер вом и те шко да мо гу по слу жи ти као све до чан ство о ауто ро-
вим ста во ви ма из мла да лач ких да на. На и ме, све ште нич ка оде жда је под-
ра зу ме ва ла при хва та ње и јав но про кла мо ва ње ор то док сних хри шћан ских 
по гле да на свет, па је Дан то и чи нио. Уз то, он је у ства ри це лог жи во та те-
жио све тов ној ка ри је ри на дво ру, па је чак го ди на ма од би јао по зи ве да се при-
хва ти све ште нич ке оде жде37, укљу чу ју ћи ту и по зив Кра ља Џеј мса лич но38. 
Ка да је ко нач но краљ об ја вио да му не ће до де ли ти ни ка кво дру го за по сле-
ње сем све ште нич ко, Дан је при стао, али је и та да од ла гао сту па ње у слу жбу 
го то во три го ди не39. Раз ло ге за то је мо гу ће про на ћи у Да но вом од го во ру 
на пи смо Др. Мор то на (Mor ton), би ску па да рам ског, у ко јем га он по зи ва 
да се при хва ти све ште нич ког по зи ва:

...не ке не пра вил но сти мо га жи во та би ле су то ли ко ви дљи ве из ве-
сним љу ди ма, да, иако сам се, хва ла Бо гу, из ми рио са њим од луч ним ка-
ја њем због њих, и уз по моћ Ње го ве Ми ло сти прог нао сво је скло но сти, 
ипак, ово што Бог зна да је исти ни то, ни је љу ди ма ви дљи во у то ли кој 
ме ри да би ме осло бо ди ли сво је осу де... А осим то га, иако су нај бо љи 
Ка зу и сти од луч ни у то ме да сла ва Бо га мо ра би ти пр ви, а из др жа ва ње 
дру ги мо тив да се при гр ли тај по зив, и прем да сва ко мо же се би пред-
ло жи ти и јед но и дру го за јед но, ипак, пр ви се не мо же ста ви ти на зад ње 
ме сто а да се не дир не у са вест... И за и ста је мо ја са да шња си ту а ци ја 
та ква, да кад пи там соп стве ну са вест да ли мо же ис по што ва ти ово пра-
ви ло, она бу де та ко збу ње на, да не мо гу да ти од го во ра ни се би ни ва ма40. 

36 Ibid., стр. 335; „For every thing as it is one better than another, so is it fuller of change; 
the Heavens themselves continually turn, the stars move, the Moon changeth; [...] then why should 
that which is the perfection of other things, be imputed to women as greatest imperfection?“.

37 Упореди: Izaak Walton, The Lives of John Donne, Sir Henry Wotton, Richard Hooker, 
George Herbert and Robert Sanderson, Oxford University Press, London 1956, стр. 32–34.

38 Ibid., стр., 45.
39 Ibid., стр., 45–46.
40 Ibid., стр., 34; „...some irregularities of my life have been so visible to some men, that 

though I have, I thank God, made my peace with him by penitential resolutions against them, 
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Под „не пра вил но сти ма“ Дан је ве ро ват но под ра зу ме вао вла сти ту 
рас пу сну мла дост; тра го ве ова квог Да но вог жи во та мо гу ће је у на зна ка ма 
на ћи и у Вол то но вом жи во то пи су41. Ка ко је то при ме ти ла Хе лен Гард нер, 
„био рас ка ла шник или не, Дан је имао ма шту рас ка ла шни ка“42. Гард не ро-
ва на во ди да је у пи сму из 1602. го ди не Дан мо рао да се оправ да ва пред 
оцем сво је же не, Сер Џор џом Мо ром (Sir Ge or ge Mo re) због пре сту па за 
ко је су га оп ту жи ва ли: на и ме, да је у про шло сти „об ма нуо“ ви ше да ма43. 
По зи ва ју ћи се на ре чи Св. Ав гу сти на, Дан ка же:

...кад не има дох на чи на да по чи ним гре хе ко ји ма бих се из јед на чио 
са сво јим са дру гом... ја бих сла гао, и ре као да сам их по чи нио, да ме не 
би сма тра ли ма ње вред ним за то што их ни сам по чи нио. ...ја ви дех да 
се ви спре ним сма тра, са ста вља ти пе сме о соп стве ним гре си ма...44

Ако се ре пу та ци ја ауто ра и не мо же по и сто ве ти ти да ње го вом лич но-
шћу, а ње го ва лич ност и не мо же без ре зер вно про јек то ва ти на ње го ву по е-
зи ју, ипак је си гур но да је она ути ца ла на ре пу та ци ју ње го ве по е зи је, ко ја 
је од у век сма тра на по ма ло не при стој ном45. Аутор је у пи сми ма и сам на-
го ве шта вао да их се за то сти ди46; мо гу ће је да је баш стид, пот по мог нут 
стра хом, био до дат ни раз лог што их ни ка да ни је об ја вио47: Мар ло ов пре-
вод Ови ди је вих Amo res био је јав но спа љен, а да су Да но ве еле ги је би ле 
об ја вље не не из бе жно би их за де си ла иста коб48.

Нај зад, у сво јим ка сни јим на пи си ма, Дан ни ка да ни је по ку шао да 
оправ да сво ју ра ну по е зи ју опи су ју ћи је као ди дак тич ну, не го је из ра жа-
вао жа ље ње што ју је уоп ште на пи сао49. Чак ни Да нов пр ви би о граф, Ај зак 

and by the assistance of his Grace, banished them my affections; yet this, which God knows to 
be so, is not so visible to man, as to free me from their censures... And besides, whereas it is de-
termined by the best of Casuists, that Gods Glory should be the first end, and a maintenance the 
second motive to embrace that calling; and though each man may propose to himself both to-
gether; yet the first may not be put last without a violation of Conscience... And truly my present 
condition is such, that if I ask my own cConscience, whether it be reconcileable to that rule, it is 
at this time so perplexed about it, that I can neither give my self nor you an answer.“.

41 Ibid., стр., 52 & 76.
42 Упореди: H. Gardner, ed., John Donne: The Elegies and the Songs and Sonnets, стр. 

xxv: „Whether Donne himself was a rake or not he had a rake’s imagination“.
43 Ibid., стр., xxv.
44 J. Donne, „Sermon XXI“ у: Complete Poetry and Selected Prose, ed. by J. Hayward, 

стр. 691; „...when I had no means to do some sins, whereby I might be equal to my fellow... I 
would bely myself, and say I had done that, which I never did lest I should be under-valued for 
not having done it. ...I saw it was thought wit, to make sonnets of their own sinnes...“.

45 Упореди: Frank Kermode, John Donne, Longmans, Green & CO, London 1957, стр. 24.
46 Упореди: Gary A. Stinger, ed., The Variorum Edition of the Poetry of John Donne: 

Volume 2: The Elegies, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 2000, стр. 459.
47 Упореди: R. C. Bald, op. cit., стр. 121. 
48 Ibid., стр. 122.
49 Упореди: I. Walton, op. cit., стр., 61.
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Вол тон, ина че по знат по свом апо ло гет ском при сту пу, не по ку ша ва да ње-
го ву мла да лач ку по е зи ју на зо ве „по уч ном“, не го ка же да је она би ла са чи-
ње на „са мо ра ди ра зо но де оштро га ума и по не се не ма ште“50; те мла да лач ке 
пе сме су, ка же Вол тон, би ле „ша љи во са чи ње не и не хај но ра су те“51. Да кле, 
Да но ви са вре ме ни ци и аутор сам на ову по е зи ју гле да ли су као на, хри шћан-
ским стан дар ди ма ме ре но, нео р то док сну и рас ка ла шну, али не и по уч ну. 

Пре ма то ме, са мим пре и спи ти ва њем и про ши ри ва њем ар гу мен та ци је 
у при лог Да но ве „са ти рич но сти“ ко ју смо на зва ли екс тер ном, не за ла зе ћи 
у ана ли зу ин тер не ре ал но сти пе са ма ко је ту на вод ну са ти рич ност ова пло-
ћу ју, до ла зи се до за кључ ка да их Дан ипак ни је пи сао има ју ћи у ви ду са-
ти рич не, мо ра ли за тор ске или ди дак тич не ци ље ве, не го да их је, на про тив, 
сма трао за ин струк тив ност не хај ним, за бав но-амо рал ним, ви спре ним и рас-
пу сним – она квим ка квим их мно ги по што ва лац и да нас чи та.
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Nikola Bubanja

ON THE ALLEGED DIDACTICISM OF DONNE’S ELEGIES

S u m m a r y

In a rare book-length study of Donne’s erotology – appropriately entitled John 
Donne: Conservative Revolutionary – N. J. C. Andreasen tried to turn on its head the 
well-established (at the time, at least) idea of Donne as a radical / revolutionary poet. 
Having established the conceptual framework of Donne as a ‘conservative revolutionary’, 
Andreasen then interpreted Donne’s elegies as satirical, didactic and moralistic poems, 
which, according to Andreason, mock and condemn the hedonism that they superfi-
cially embrace and celebrate. Focusing not on Andreasen’s readings of Donne’s poems, 
but rather on the external suppositions of the conceptual framework, the paper at hand 
points out some of the contradictions and inconsistencies of this ‘didactic’ approach to 
reading Donne. By filling in some of the ‘blanks’ of Andreasen’s contextualization, 
and by expanding its scope, the paper shows how easily Andreasen’s argumentation can 
turn against itself, and become a ‘point of departure’ in the (re)establishing of a critical 
framework that allows Donne’s elegies to be approached as entertaining upshots of their 
author’s wit. 

Keywords: idealism, (Christian) neoplatonism, cupiditas, caritas, eros, agape, 
lust, idolatria, didacticism, delectation
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СИНТАКСИЧКО ОНЕОБИЧАВАЊЕ
У ПЈЕСНИЧКОМ ЈЕЗИКУ ЊЕГОШЕВОМ

Радмило Н. Маројевић*1

САЖЕТАК: У овом раду се разматра стилски условљено син-
так сич ко онеобичавање у пјесничком језику Петра II Петро ви ћа - 
-Ње го ша с при мје рима из спјевова Луча микрокозма и Горски ви је-
нац, и то: семантичка кон гру  ен ци ја, синтакса двоструких па де жа, 
елипса, инверзија, дистантна упо треб а ад но ми налног ге ни ти ва.

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: синтак сич ко онеобичавање, семантичка 
кон гру ен ци ја, синтакса двоструких паде жа, елип са, инверзија, 
ад но минални генитив

0. Увод. – У уводном одјељку овога рада потребно је об јас ни ти његов 
пред мет и задатке, осврнути се на историју питања и указати на про зо-
дијско -версолошку интерпретацију примјера.

1° Синтаксичко онеобичавање. – Термин руских формалиста „ос тра-
нение“, чија се иницијална поставка везује за Виктора Шкловског, у овом 
раду се примјењује на неке синтаксичке поступке који излазе из оквира 
уобичајених структура a којима пјесник проширује гра   ма  тич ки потенцијал 
кон струк ција остварујући тако одређене стил ске и версолошке ефекте.

2° Стилска условљеност. – У свим примјерима који се у овом ра ду 
разматрају примјена ове или оне синтаксичке конструкције, а и из бор ове 
или оне лексичке јединице, версолошки је условљена стро гим оквирима 
српског епског десетерца. Пјесник додуше проширује ок  вире реализације 
тога стиха помоћу неколико типова ритмичког кур зива, чиме динамизира 

*1Рађено у оквиру пројекта 178014 „Динамика структура савременог срп ског језика“ 
при Министарству науке Републике Србије.
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стих, али ти поступци неће бити предмет овога рада (разматрали смо их у 
радовима о версификацији Њего ше вих спјевова). Овдје је у првом плану 
стилска условљеност сваког од ти пова синтаксичког онеобичавања које 
разматрамо, при чему гра ма тич ка средства допуњују средства лексичко 
-семантичка.

3° Историја питања. – Синтаксичко онеобичавање у пјес нич ком јези-
ку Његошевом није било предмет специјалног истраживања, па наша тема 
и нема своју посебну историју питања. Поједине синтак си ч ке конструкције 
као посебни типови оне оби чавања разматранe су у монографијама о Њего-
шевом језику [Ву шо вић 1930a; Вушовић 1930б] и о језику Горског вијенца 
[Стевановић 1976; Стевановић 1990], у сту дији о пјесничкој творби и по ет-
ској син так  cи Његошевој у Лучи ми  к ро   коз ма [Ма ро је вић 2011a] те у нашој 
„Тек сто ло гији Гор ског вијенца“ об јављеној у склопу критичког изда ња 
спјева [ГВ: стр. 227–1004].

Пошто наша тема нема заједничку историју питања, тумачења по је-
ди начних синтак си ч ких конструкција у досадашњим истра жи ва њи ма Ње-
гошевог језика, у којима се појам и термин „синтаксичко оне оби чавање“ и 
не помиње, дајемо у наставку, у сваком од четири од јељ ка ове студије, и 
уз сваки од осам примјера којима се наша тема, бар засад, и исцрпљује. 

4° Грађа и њена прозодијска интерпретација. – Синтаксичко оне оби-
ча вање у Његошевом пјесничком језику разматрамо на при мје ри ма из два 
пјесникова дјела, Луче микрокозма и Горског вијенца.

Примјери се на во де у складу с про зо диј ско -интонационом и вер со-
лошком ин тер пре та цијом коју примјењујемо у акцентованом из да њу Луче 
микрокозма као саставном дијелу критичког издања спје ва. У посебним 
ра довима раз мотрене су ријечи с побочним акцентима [Ма ро је вић 2011б], 
мет рич ки и неметрички акценти [Ма ро је вић 2011в] и вер солошка оп ко ра-
че ња [Ма ро је вић 2012].

Исту методологију при мје њујемо и за при мје ре из Горског ви јен ца: 
не метричке акценте ис ти чемо курзивом, грани цу између првог и другог 
по лустиха (цезуру) оз на чавамо са дви је ус прав не црте, а гра ни цу између 
другог и трећег так та – једном ус прав ном цртом.

* * *

1. Проширење лексичких и граматичких  услова коришћења се ман-
тичке кон гру енције први је стилско -поетички поступак Његошев ко ји је 
усло вио не обичну синтаксичку конструкцију [примјер (1)].

(1) У 1441–1442. стиху Луче ми крокозма (у 21–22. стиху пјесне пете):
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Ви̂д пòдобнӣ || ȍку | прèдстављајӯ
пȍглēд гôрдӣ || сјȅвēрнӣх | љȅсōвā х

кȁд ӣх зи́ма || у̀ кипу | обýче, [...]:
ви̂д ти тàквӣ || двâ стрâшни | вȍӣнства
прèдстављāхӯ || на пȍља | нèбеснā
к кр̏вавōј се || бòрби | гòтовēћи.

[ЛМ 1441–1443, 1448–1450 (V 21–23, 28–30)]

необично је слагање (конгруенција) глаголске компоненте пре  дика та прèд-
ста вљајȳ са субјектом пȍглēд. У раду Пјесничка творба и по ет ска син так-
cа Његошева у Лучи ми к ро  коз ма [Ма ро је вић 2011а: 129] на ведени стихови 
су нам по слу жи ли као при мјер „се ман тич ке конгру ен ције: прèдстављајȳ 
[љeсови] ←→ [прèд стављā] пȍглēд“, уз сљедећи ко ментар: „Предикат прèд-
став ља јȳ сла же се семан тич ки са именицом љесови, која је у облику гени-
ти ва (не конгру ент ни суб је кат ски атри бут), а не сла же се формално са суб-
јек том пȍглēд“.

Специфичан однос формалне и семантичке конгруенције имале су у 
прасловенском језику, судећи по старославенским и најстаријим ста ро ру-
ским спо меницима, именице које имају облик једнине а зна че ње множине. 
Такве ријечи чине формално -граматички тип з б и р  н и х  и м е н и ц а  (у 
ужем и правом смислу тог термина). Остатак те ка тегорије јесте именица 
браћа у савременом српском језику. У са вре меном руском језику облик 
братья има само семантичку кон гру ен цију, па га је језичко осјећање ин тер-
претирало као номинатив мно жи не именице брат (према њему напра вив-
ши остале падеже мно жи не уз декорелацију као тип промјене морфемске 
структуре којом је твор бени суфикс - ј- преображен у облички суфикс). 
Име ница пак на род, и у српском и у руском језику, изгубила је статус 
збир не именице јер се уз њену формалну једнину употребљава атрибут и 
пре дикат са мо у једнини.

Његош је у наведеном примјеру из Луче микрокозма именицу по глед 
употријебио у једнини а у значењу множине, па је тој једнини приписао 
статус збирне именице, са семантичком конгруенцијом у пре дикатском 
дијелу реченице. Иначе је наш пјесник често користио облик једнине у 
зна чењу множине. У том погледу су карактеристична три стиха Горског 
вијенца, али у сваком од њих именица означава ли це, док је у анализира-
ном стиху Луче микрокозма именица у значењу опредмећене радње.

Помисливши да је у 2714. стиху првог издања: Десечара, аге, изѣ ли-
це, (с. 112) прва именица у генитиву плурала, а друге двије у ге ни тиву син-
гулара, Александар Младеновић је у свом трећем из да њу Горског вијенца 
у првој именици реконструисао наставак који су у Ње гошевом језику имале 
именице у генитиву плурала: десечара[х] аге из је лице. [Младеновић 1999: 
200]. У кри тич ком издању Горског ви јен ца [ГВ: стр. 283–287] ми смо дока-
зали да су све три именице у Ње го шевом стиху – посвједочене у генитиву 
сингулара:
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бјȅше пу̏на || Цр̀мница | Ту̏рāкāх,
десечáра, || ȁгē, | ѝзјелицē.

[ГВ 2713–2714].

Да је Његош у наведеном граматичком значењу употребљавао име-
ницу у генитиву сингулара свједоче нам и неки други примјери. У 1063. 
стиху именица момак обликом једнине означава мно жи ну:

Три̂ хи̏љаде || мòмка | јȅднāкōга
на Шèнђера || у̀дришē | вези́ра
при̏ђе зòрē || на пȍље | Кр̀стачкō:

[ГВ 1063–1065].

У 2759. стиху обје именице (потурица и Арнаут) у облику су једнине 
а значе множину:

у̀дарӣло || двјȅста | харàчлӣјāх,
пòтурицē || љýта | Арнàута,
на кр̏вавӯ || Рȁдȳнову | кýлу.

[ГВ 2758–2760].

На ову одлику Његошевог језика указао је Јован Живановић у чланку 
Особине у језику Петра Петровића Његоша: „Владика схва ћа поједине 
именице као збирне, а нијесу збирне, те им онда једнина зна чи множину“, 
наводећи као примјер 1063. стих Горског вијенца, уз констатацију, коју илу-
струје са неколико примјера, да „то често до ла зи у црногорским нар[од-
ним] пјесмама“ [Живановић 1902: стуб. 140].

Ако бисмо хтјели да упоредимо примјер из Луче с примјерима из Ви-
јенца, онда бисмо морали истаћи принципијелне разлике. 1° Об ли ци јед-
нине у значењу множине у Горском вијенцу су сви у ге ни ти ву, у оном ге-
нитиву који баштини једно од значења старог аблатива. Притом они имају 
номенклатурно значење неке врсте мјерне једи ни це, а та ква употреба карак-
терише фолклорни стил епске поезије срп ске. Сви они означавају (мушка) 
лица. То значи да се ти примјери мо гу свр стати у син таксичке (и мор  фо-
лошке) архаизме. 2° Об лик јед ни не у значењу мно жине у Лучи микрокозма 
одлика је индивидуалног ау то ровог стила. Упо три јеб ље на је девербативна 
именица пȍглēд мо ти ви  са на гла голом свр ше ног вида која има индивидуа-
лизирајуће зна че ње. Притом је при ми је њена и персонификација као додат-
ни стил ски по  сту  пак. Није син так сички необична употреба саме именице 
у но ми на ти ву једнине, не го је не обичан тип слагања предиката с том имени-
цом. Зато у овом при мјеру говоримо о семантичкој конгруенцији као типу 
стил ски ус лов љеног синтак сич ког онеобичавања у пјесничком језику Ње-
го ше вом.
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2. Други тип стил ски ус лов љеног синтак сич ког онеобичавања у пјес-
ничком језику Ње го шевом на који обраћамо пажњу јесу архаичне фор ме 
син так се двоструких падежа које подлијежу граматичкој рекон струк цији. 
У Горском вијенцу посвједочене су (данас) не о би ч не кон струк ције с дво-
струким номинативом. На њих је обратио па жњу Да ни ло Вушовић: „По-
зната је особина нашег језика“ – ис ти че он – „да се уз глагол бити, и све 
оне који показују бивање (по ста ти, остати и сл.), употребљава предика-
тивно и номинатив и ин стру мен тал [...]. Ову особину имају и још неки 
глаголи са реф лек сив ном за меницом „се“ којих је значење блиско значењу 
бивања“ [Ву шо вић 1930а: 133; Ву шо вић 1930б: 41], па из Горског вијенца 
наводи наше примјере (2) и (3).

У обје своје монографије посвећене језику Горског вијенца Ми ха ило 
Сте вановић као илустрацију за елип тич но ст наводи 42. стих спјева: „У 
стихови ма, које карактерише и елиптичност, поред ос та лог, не могу се ни 
оче ки вати сви правилни облици простог из ра жа ва ња као невезаним сло-
гом“ [Стевановић 1976: 28; Стевановић 1990: 47], па наводи наш при мјер 
(4). Али у једној монографији тврди да „је два да ће за кога бити нуж но 
објашњавати да“ 42. стих „значи: а сви људи у паклене духове, односно: а 
сви (су ми) људи (постали) паклени духови“ [Стевановић 1976: 28], а у другој 
да „неће бити наодмет об јас ни ти да“ фрагмент ко  ји чине стихови 41–42. 
„не значи ништа друго већ: а сви људи (су ми постали) паклени духови, 
ода к ле је песник, да би на правио стих, елидирао оно што му је било на 
смет њи“ [Стевановић 1990: 47].

(2) Како смо то оцијенили у монографском истраживању Тек сто ло-
гија Гор ског вијенца, које је објављено уз критичко издање спје ва, облик 
синови у 690. стиху:

кàкве сӯ ти || òни | пòглавице –
нàзӣвљӯ се || цȁреви | си̏нови!

[ГВ 689–690]

„није подмет (граматички субјекат) реченице с предикатом у облику 
тре ћег лица множине називљу се, како би се могло помислити, него је под-
мет изостављен – васпостављамо га из претходног стиха (они), а пре дикат 
се састоји од глаголске (називљу се) и именичке компоненте (си нови) у зна-
чењу ‛називају се (царевим) синовима’. Облик при свој ног придјева цареви 
је, наравно, предикатски атрибут“ [ГВ: стр. 291]. У самоме тек сту уз 690. 
стих смо додали сљедећу напомену: „син  так сички арх[а изам] – конструк-
ција са двоструким но м[и на ти вом] и изо став ље ним субјектом ‛они’“ [ГВ: 
стр. 78].

Овдје бисмо додали двије напомене. Прво, облик назив љу/на зи ва ти 
се, умјесто данашњег књижевног лика назив ају/на зи ва ти се, мор фо лошки 
је архаизам са савременог гледишта. Али он то није био и у Ње гошево 
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ври јеме. Друго, у наведеним стиховима осјећа се иро ни ја: у 689. стиху је 
ре торско питање те реченица има смисао ‛нису они ни как ве по главице’, тј. 
нису они народни главари, него ‛себе сматрају за ца ре ве си но ве’, а то значи 
да су само, с црногорског гледишта – роп ске слу ге султанове.

(3) Облик пак вјештице у 2135. стиху:

А кȁко се || грâдӣте | вјȅштице?
[ГВ 2135]

„није подмет (граматички субјекат) реченице с пре ди ка том у облику дру-
гог лица множине се градите, како би се могло по ми слити, него је под мет 
изостављен (ви у смислу ‛ви вјештице’), а пре  дикат се састоји од глаголске 
(се градите) и именичке компоненте (вјеш тице) у зна че њу ‛градите вје-
штицама, постајете вјештице’“ [ГВ: стр. 291]. У тек сто ло ш кој напомени уз 
2135. стих додали смо сље деће об јашњење: „син так си чки арх[а изам] – кон-
струкција са дво стру ким но  м[инативом] и изо стављеним субјектом ‛ви’ 
[...]; изр[аз] у зн[а че њу] ‛ка  ко се пре тва ра те у вјештице’, тј. како постајете 
вјешти це“ [ГВ: стр. 172].

Овдје бисмо додали једну лексиколошку напомену. Његош је ко ри стио 
глагол градити у значењу ‛правити’: те грађаху принципу бро дове; [ГВ 
1463]. Свршени вид је образован помоћу префикса о-: оградили негђе во-
деницу [ГВ 831], што је већ хомонимично с да наш њим књижевним ликом 
глагола оградити, па смо уз 831. стих у кри ти ч ком издању додали сљеде-
ћу напомену: „оградити – гл[агол] у зн[а чењу] ‛направити’“ [ГВ: стр. 78]. 
И у 2135. стиху повратни глагол гра ди ти се значи ‛правити се’. У питању 
је одражено народно схватање да се вјештице такве не рађају него то по-
ста ју тек у узрасту баба.

(4) Како смо то оцијенили у Тек сто ло гији Гор ског вијенца, об лик ду-
хови у 42. стиху спјева:

у âд ми се || сви̏јет | претвòрио,
а сви̏ љŷди – || пȁкленӣ | ду̀хови.

[ГВ 41–42]

„јесте име нич ка ком по нента сложеног предиката у којем је изо став  ље на 
гла гол ска ком  по нента, а та глаголска компонента се не мо же вас по ста ви ти 
на ос нову кон текста: уз номинатив (паклени) духови не мо же се упо три је-
бити пре дикат претворили се према претходном стиху (јер тај гла гол за-
хти је ва допуну у акузативу с предлогом у), него се мо ра по лазити од тога 
да је изостављен гла|голски облик постали исте се ман тике (али са до пу ном 
у номинативу). Односни придјев пак ле ни је, на равно, пре  ди кат ски атри-
бут“ [ГВ: стр. 290–291 (знак | ука зује на пре  ла зак на но ву страну у тексту 
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који се цитира)]. У самоме тек сту уз 42. стих смо до дали сље де ћу напомену: 
„синтаксички арх[а изам] – кон   струк ција са дво стру ким ном[инативом] и изо-
стављеним гла г[ол ским] ди јелом пре диката ‛по стали (су ми)’“ [ГВ: стр. 39].

Архаична форма син так се двоструких падежа у наведеном при мје ру 
је, из стилских разлога, контаминирана с новијом формом ви ше падежне 
син  таксе. У 41. стиху, у његовој дубинској структури, при сутна је формула 
‛свијет ми је по стао пакао’, па је према тој ду бин ској структури формиран 
сљедећи, 42. стих са изостављеним предика том (који се из дубинске струк-
туре претходног стиха лако ре кон стру ише) ‛а сви људи [су ми по стали] па-
клени духови’. У 42. стиху фор му ла с (изостављеним) глаголом постати 
остала је и у површинској струк  ту ри, а тај глагол, како је то тачно запазио 
Данилову шо вић [ви ди горе], и данас се употребљава у складу са синтак-
сом дво стру ких па дежа. У претходном стиху, из силабичких разлога, није 
могла да ос та  не форма синтаксе двоструких падежа него је она за ми је-
њена фор мом ви ше падежне син  таксе (са инверзијом на релацији субјекат 
– об јекат): *свијет ми је по стао ад → у âд ми се сви̏јет пре твò рио.

3. Трећи тип стил ски ус лов љеног синтак сич ког онеобичавања у пјес-
ничком језику Ње го шевом ти че се елипсе управне именице која стоји уз 
адноминални ге ни тив – примјери (5) и (6), као и неких дру гих типова 
елипсе [види примјер (7) у т. 4]. Та три при  мје ра ели ди ра ња дјелова тек-
ста пред став љају уједно и три ти па елипсе ко ји на ро чи то ка рак те ри шу 
пје с нич ку синтак су Његошеву у Лучи микрокозма.

(5) У 400. стиху спјева (200. стиху прве пјес не):

ду̀ховнӣ је || жѝвот | на небèси,
мàтēријē – || у цâрству | гњи́лости.
[ЛМ 399–400 (I 199–200)]

елидиране ријечи (именица у функцији граматичког субјекта и по моћ ни 
глагол као компонента предиката) реконструишу се из претходног сти ха: 
[жѝвот] мàтēријē [је] у цâрству гњи́лости.

„Али оно што је не обич но, и у чему наш пјесник проширује гра ма -
тич ки потенцијал кон струк ције, јесте елидирање управне именице уз коју 
сто ји ад но ми нал ни генитив у функцији неконгруентног ат ри бу та“ – за-
кључили смо у сту дији Пјесничка твор ба и по ет ска син так  cа Његошева 
у Лучи ми к ро  коз ма [Ма ро је вић 2011a: 127].

Поставља се питање: чиме је омогућено, и чиме је условљено овакво 
синтаксичко онеобичавање у пјесничкој радионици Његоше вој? – У пози-
цији конгруентног атрибута, који је изражен посесивом или од нос ним при-
дјевом, изостављање управне именице било би не само пот пуно ре гуларно 
него би му се, из стилских разлога, давала пред ност: [ду̀ховнӣ је жѝвот на 
небèси], а материјални [у цâрству гњи́ ло сти]. У овој позицији од нос ни 



придјев материјални контексту ал но би се суп стантивизирао. Пјесник је, 
дакле, замијенио позицију кон гру ент ног ат рибута, карактеристичну за срп-
ски као архаични сло вен ски је зик, по зицијом неконгруентног атрибута, 
која карактерише са време ни рус ки језик. Замјена пак *а материјални → 
мàтēријē услов ље на је си ла бич ким потребама (метричка константа асиме-
тричног де се терца је чет во ро сложност првог полустиха испред цезуре).

Синтаксичко онеобичавање праћено је лексичким (тачније: мор  фо-
лошким) – именицом небо са црквенославенским проширењем ос но ве 
небес- (примарни словенски наставак био је -е, али је он у исто риј ском 
развоју руског језика био замијењен аналошким настав ком -и). 

(6) Елипса у 29. стиху Про лога, уводне пјесне Луче микро коз ма:

ȁх òвō је || нȁјвишā | тàина
и ду̀хōвнē || нȁјстрашнијē | бу̀рē:

[ЛМ 28–29 (П 28–29)],

по ве  за на је са опкораче њем стиха: и [тàина] ду̀хōвнē нȁј страш нијē бу̀ рē 
(ина че се елидирана име ни ца ла ко реконструише из претходног, 28. стиха).

И овдје – оцијенили смо у поменутој студији – „Ње гош про ши рује гра-
ма тич ки потенцијал конструкције ели ди рајући уп рав ну име ни цу испред 
адноминалног генитива у функцији не кон гру ент ног ат ри бу та (при чему је 
и он праћен са два конгруентна ат ри бу та, чиме се још више повећава дистан-
ца адноминалног ге ни ти ва и уп равне име нице)“ [Ма ро је вић 2011a: 127].

Синтаксичко онеобичавање праћено је и овдје лексичким (тачни је: 
фо нет ским) – именицом тайна у руском графемском лику, али са сло го-
творном интерпретацијом слова й „и краткое“ (у руском оно оз на ча ва не-
слоговно и̭, у нашем примјеру: тáи̭на).

Питање је, међутим, да ли је суперлатив (женски род) нȁјвишâ упо-
тријебљен у данашњем књи жев ном значењу (руски: самая высо кая, высшая) 
или је то дијалек ти зам у значењу ‛највећа’ (руски: самая боль шая). Ако би 
се питање разматрало са савременог гледишта, мог ло би се помислити да би 
стилски разлози ука зивали да синтагму тре ба схватити у зна че њу ‛высшая 
тайна’ с обзиром на чињеницу да би употреба (црно гор ског) дијалек тиз ма 
нȁјвишā = највећа (у функ цији кон груентног ат ри бута) уз специфични ру-
си зам тàина (у функцији именског дијела пре диката) на рушила стилску 
цјеловитост текста.

4. Инверзија и дистантна позиција адноминалног генитива у од но су 
на управ ну именицу четврти је стилско -поетички поступак Ње го ше вог 
синтаксичког оне обичавања. Ако је адноминал ни генитив по се сор (суб је-
кат посесивности), његов син таг мат ски однос с уп рав ном име ницом, која 
је посесум (објекат посесивно сти), остварује се као значе ње при падања, као 
у при мјеру (7), који је карактеристичан и по елип си пре диката: чудèства 
(те и те) пор фúрē ‛чудеса која (та и та) пор фи ра има’. Адноминални гени-
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тив уз nomen agen tis може имати и зна че ње по сједовања, тј. квалитативно - 
-посесивно значење, као у при мје ру (8): твòритељ (так ве и так ве) дýшē 
‛тво рац који има (такву и так ву) душу’.

(7) У 147. стиху Про лога, уводне пјесне Луче микро коз ма:

дâн ти свјȅтлōст || кру̏нē | покàзује,
нôћ – порфи́рē || твòјē | таѝнственē
нȅпоњāтнā || чудèства | дивóтāх,

[ЛМ 146–148 (П 146–148)],

елипса је праће на опкораче њем и стиха и це зуре, али и инвер зи јом у сти -
хо вима 147–148: нôћ [ти покàзује] нȅпо њāтнā чудèства дивóтāх твò јē та ѝн-
ственē порфи́рē. Елидиране ри је чи (ен кли тич ки датив личне за мје ни це 
другог лица једнине и гла гол ски об лик тре ћег лица једнине пре зента) и 
овога пута се ла ко ре кон стру ишу из прет ходног, 146. сти ха, ко ји је такође 
у инверзији (и с опкорачењем цезуре): дâн ти по кàзу је свјȅтлōст кру̏нē.

Синтаксичке односе у стиховима 147–148 овако смо про ко мен та ри са-
ли у поменутој студији: „И овдје пјес ник адноминални генитив у функци ји 
неконгру ент ног ат ри бу та ставља у препозицију, при чему су двије именице 
још више раз  двојене трима атрибутима (прва два стоје послије ад но ми нал -
ног ге ни тива у ин вер зији, а трећи испред управне име нице). Овакав тип ин-
 вер зије оми ље но је стилско -језичко средство пјес ника Луче ми к роко з ма“ 
[Ма ро је вић 2011a: 127].

Наравно, елидирање глаголског облика покàзује у пре ди катској функ-
цији стан дардно је језичко средство, тим прије што је тај об лик и у прет ход -
ном стиху инверзијом стављен у други план. Син так сич ко онеобичавање 
праћено је онеобичавањем лексичким – употре бом ру си зама таин̀ственē, 
нȅпоњāтнā и рускославенизма чу дèства.

(8) Двоструко опкорачење стиха, тј. опкорачење које обухвата три 
сти ха за ре дом, карак те ри ше стихове 1004–1006 Луче мик ро козма (стихове 
134–136 пјесне треће):

„и̏мајȳћи || тàквōг | твòритеља
(велѝчеством || нȅизмјēрнӣм | дýшē
кòјā свȁкōг || дòбра | совршèнства
надвѝсује || и у сèбе | хрâнӣ), [...]“

[ЛМ 1003–1006 (III 133–136)].

Како смо оцијенили у поменутој студији, на ве де ни сти хови спадају у 
нај сложеније примјере Његошеве пјес нич ке син так се: „Текст који смо ста-
вили у заграду карактерише дво стру ко оп кора че ње сти ха и више стру ка 
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инверзија: дýшē кòјā нȅиз мјēрнӣм ве лѝ че ст вом над вѝсује и у сè бе [= у 
себи] хрâнӣ совршèнства свȁкōг дò б ра“ [Ма ро је вић 2011a: 126].

Ово мјесто у Лучи микрокозма по   казује колико је танка граница која 
дијели пожељне и непожељне об лике варирања редослиједа ри је чи и ко-
лико то утиче на комуника тив не аспекте књижевног текста и је зика којим 
је тај текст написан: ад но ми нал ни генитив (дýшē) не са мо да је дистантно 
употријебљен у односу на управну име  ни цу (аку за тив твòри теља) него је 
„раздвојен од управне име  ни це (твòритеља) син таг мом која је у адверби-
јалном односу пре ма пре ди  ка ту наредне за вис не ат рибутивне реченице“ 
[Ма ро је вић 2011a: 126]. Формално, синтагма велùчеством нȅизмјēрнӣм у 
адвербијалном је односу пре ма оба истоврсна пре ди  ка та (над вùсује и хрâни ̄ ) 
наредне реченице, али се семантички ви  ше од носи на први од њих (над-
вùсује).

Мање не по же  љан, тј. ко муникативно схватљивији (и прихват љи вији) 
тип дистан ци  ра ња адноминалног генитива у функцији не кон гру  ент ног ат ри -
бу та у односу на управну именицу јесте онај у којем су дви је именице раз  -
дво је не кон гру ентним атрибутима [види горе примјер (7)].

У оба ова слу ча ја стављање ад но ми нал ног генитива и уп рав не 
имени це у посебне стихове условљава опкора че ње стиха.

* * *

5. Закључак. – На основу анализе коју смо у овом раду спро ве ли могу 
се из ве сти четири посебна закључка и по тврдити један оп шти за кљу чак. 
А тај оп шти закључак гласи: метричким константама аси мет ричног десе-
терца (четири слога у првом полустиху, шест у дру гом, је дан метрички 
акценат у првом, два у другом полустиху те не ак цен то ваност десетог сло-
га), па и ритмичким доминантама у том стиху (кван титативна кла узу ла и 
неакцентованост четвртог слога) условљени су одабир сваке гра матичке и 
лек сич ке јединице и њихова ком би на ција, па и свих при мјера синтак сич-
ког онеобичавања који су били пред мет овог раз ма трања. Версолошки 
услови су, ипак, само „спо љаш њи“, и они пјеснику дају широке изражајне 
могућности. Стилско -поетички разлози пре ва сход но наводе пјесника да 
одабере ову или ону синтаксичку кон струк цију, ову или ону лексичку је-
диницу, па су они „унутрашњи“ ус ло ви који генеришу и синтаксичко оне-
обичавање у пјесничком језику Његошевом.

1° У првом анализираном примјеру (што је наш први посебни за кљу-
чак) говоримо о семантичкој кон гру ен цији као типу стил ски ус лов љеног 
синтак сич ког онеобичавања у пјес нич  ком језику Ње го ше вом: проширују 
се лексички и граматички  усло ви коришћења се ман тичке кон гру енције, 
што је одлика инди ви ду алног ау торовог стила (и не ка врста синтаксичког 
оказионализма). Употребом облика јед ни  не у значењу множине деверба-
тивне име нице поглед која је мо ти ви са на гла  голом свр  шеног вида погле-
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да ти остварују се индиви ду али зација и персонификација као додатни 
стил ски по сту пци.

2° Други посебни закључак тиче се архаичних фор ми син так се дво -
стру ких падежа као спе цифичног типа стил ски ус лов љеног синтак сич ког 
онеобичавања у пјес ничком језику Ње го шевом. У другом и тре ћем анали-
зираном при мје ру архаизација није сама себи циљ него служи као средство 
за по стизање семантичке вишепланости уз иро ни са ње као додатни стил ски 
по сту пак: главари браће потурчене су то бо же цареви синови – та ко се само 
називају, а стварно нису никакве ни по главице, тј. на род ни главари, него 
ропске слу ге султанове; вјешти це пак саме бирају тај пут – оне се праве 
вјештицама, што има и ни јан су: праве се да су вјештице. – У четвртом 
примјеру фор ма син так се двоструких падежа је, из стилских разлога, кон-
таминирана с но вијом формом ви ше падежне син  таксе. Притом је предикат 
изо став љен (поред су постали то може бити /је/су), што опет служи као 
сред ство за по стизање семантичке више пла но сти: ‛а сви људи [су ми по-
ста ли] паклени духови’, ‛а сви [су ми сад] људи паклени духови’. Стил ски 
обиљежена као „архаична“ односно „необична“ у овом при мје ру није сама 
фор ма двоструког номинатива него контаминација, у по вршинској струк  -
ту ри, ви ше падежне син  таксе (са инверзијом на ре ла цији субје кат – об је кат), 
у претходном стиху, са синтаксом дво стру ких падежа са изостављеним 
предикатом, у наредном стиху.

3° Трећи посебни закључак гласи: у петом и шестом анализира ном 
примјеру стил ски ус лов љено синтак сич ко онеобичавање ти че се елип се 
којом пјесник про  ши рује гра ма тич ки потен ци јал одговарајуће кон струк ци-
је ели ди рајући уп рав ну име ни цу испред ад но миналног ге ни тива у функ ци-
ји не кон гру ент ног ат ри бу та, при чему је у шестом при мјеру и тај генитив 
праћен са два кон гру ентна ат ри бу та, чиме се још више повећава дистанца 
ад но ми нал ног ге ни ти ва и уп равне име нице. На петом примјеру, одговара-
ју ћи на питање чиме је условљено такво синтаксичко онеобичавање у пје-
сничком језику Његоше вом, по ка зали смо да је пјесник замијенио позицију 
кон гру ент ног ат ри бу та, ка рактеристичну за српски као архаични сло вен ски 
је зик, за коју је та к во елидирање сасвим обично, по зи ци јом неконгруентног 
атрибута, ко ја карактерише са време ни рус ки је зик, за коју таква елипса 
није би ла карактеристична (примарно ни могућа).

4° Четврти посебни закључак тиче се седмог и осмог анализира ног при-
мјера, тј. дистантне позиције адноминалног ге ни ти ва у од но су на управ  ну 
именицу. – У првом од њих пјес ник не само што адно ми нал ни гени тив у 
функцији неконгру ент ног ат ри бу та став ља у пре по зи ци ју у односу на управ-
ну именицу него су те двије име ни це раз  двојене три  ма атри бу ти ма (прва 
два стоје послије ад но ми нал ног ге ни тива у ин  вер  зији, а трећи испред управ-
не име нице). Уза све то, овај стил ско -по е тички поступак Ње го ше вог син-
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таксичког оне обичавања ком би но ван је са елипсом, која је праће на опко-
ра че њем и стиха и це зуре, али и ин  вер  зи јом, прво у 146. сти ху, који је неоп-
ходни контекст за ре кон струк цију елидираних ријечи, а онда вишеструком 
инвер зи јом у сти  хо   вима 147–148. – У осмом примјеру ад но ми нал ни гени-
тив не са мо да је дистантно употријебљен у односу на управну име  ни цу 
него је раз двојен од управне име  ни це син таг мом која је у адвербијалном 
од но су пре ма пре ди  ка ту/предикатима наредне за вис не ат рибутивне ре че-
нице. Уз то, три стиха које заузима тај адноминални генитив и ри је чи ко је 
од њега зависе карактерише дво стру ко оп кора че ње сти ха (у прва два стиха 
и опкорачење цезуре) и вишеструка инвер зи ја. Овако згуснута (и „за мас-
ки рана“) пјесникова мисао налази се на оној танкој граници која дијели 
пожељне и непожељне об лике варирања ре до сли једа ри је чи. На комуника-
тив ни аспект анализираног фрагмента књи жев ног текста нарочито утиче не 
толико само дистанцирање ад но ми нал ног генитива од уп равне именице 
колико врста тог дистанцирања: уметањем сег мен та који не зависи ни од 
једне ни од друге именице као њихов ат ри бут него од истоврсних преди-
ката наредне ат ри бу тив не реченице као њи хов адвербијал, при чему је тај 
адвербијал [ве лù че ст вом] (и сам пра ћен ат ри бу том [нȅиз мјēрнӣм]) дис-
тантно упо три јеб љен у односу на оба предиката ([над вùсује] и [хрâнӣ]). Се-
ман тички, до душе, адвербијал се ви  ше од носи на први од двају истоврсних 
пре ди ка та. Мање не по же  љан, тј. ко муникативно схватљивији (и прихват-
љи ви ји) тип дистан ци  ра ња ад номиналног генитива као не кон гру  ент ног 
ат ри бу та у од носу на управну именицу јесте онај у седмом при мје ру, гдје 
су дви је име ни це раз  дво је не својим кон гру ентним ат ри бу ти ма.
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ИДЕНТИТЕТ ГРАДА У ПРОЗИ СТЕВАНА СРЕМЦА

Горан М. Максимовић*1

СА ЖЕ ТАК: У огле ду је ука за но на зна чај не гра до ве и под-
не бља у ко ји ма је жи вио и ства рао Сте ван Сре мац (1855–1906). 
Из дво ји ли смо Сен ту, Ниш и Бе о град као про сто ре ко ји су зна-
чај но ути ца ли на књи жев но и ин те лек ту ал но фор ми ра ње пи сца. 
По себ ну па жњу смо по све ти ли де фи ни са њу оних умјет нич ких 
то по са ко ји ус по ста вља ју Срем чев хро но топ гра да у при по ви јед-
ној про зи: град ске ка фа не, град ска пе ри фе ри ја, град ске по ро ди-
це, град ски ју на ци, град ске при че, опо зи ци ја се ло-град. При то ме 
су на ро чи то апо стро фи ра на два основ на то по са ко ја се на ла зе у 
зна че њу пој ма хро но то па: умјет нич ко ври је ме и про стор, као онај 
кре а тив ни ам би јент у ко јем су ство ре не Срем че ве сли ке гра да. 

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: срп ски ре а ли зам, хро но топ гра да, Сен та, 
Ниш, Бе о град, опо зи ци ја се ло-град, то по си гра да: град ске ка фа не, 
град ске при че, град ска пе ри фе ри ја, град ске по ро ди це, град ски 
ју на ци

1.0. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма епо хе ре а ли зма у срп ској књи-
жев но сти че сто је ис ка зи ва на тврд ња да је у те мат ско-мо тив ском по гле ду 
жи вот се ла пред ста вљао пре о вла ђу ју ћи ства ра лач ки под сти цај. При то ме 
је углав ном за не ма ри ва но да су го то во под јед на ко ин спи ра тив ну уло гу има-
ли и жи вот гра да, град ски до га ђа ји, град ски љу ди и град ски ам би јент. 
Пре по зна тљи во је то у књи жев ном дје лу мно го број них срп ских ре а ли ста, 
али су у то ме пред ња чи ли Ја ков Иг ња то вић, Си мо Ма та вуљ, Сте ван Сре-
мац, Бра ни слав Ну шић и Ра до је До ма но вић. Ов дје ће мо се де таљ ни је 
освр ну ти на Срем че ве ствар но сне ве зе са по је ди ним гра до ви ма, те по го-

*1Рад је на стао као сег мент ис тра жи ва ња у окви ру на уч ног про јек та По е ти ка срп-
ског ре а ли зма (број 178025), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту и на у ку Ре пу бли-
ке Ср би је у раз до бљу од 2010. до 2014. го ди не.
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то ву на умјет нич ку сли ку гра да у ње го вом дје лу. По што се ра ди о пи сцу 
истин ске ре а ли стич ке оп сер ва ци је, Срем че во књи жев но ства ра ње сна жно 
су ин спи ри са ле сре ди не у ко ји ма је жи вио и ра дио: вој во ђан ска, ју жно ср-
би јан ска и пре сто нич ка, а у њи ма се по себ но из два ја ју три гра да: Сен та, 
Ниш и Бе о град. У том сми слу, „Срем че во дје ло би се мо гло схва ти ти као 
ме та ре ал ност, схе ма ти зо ван мо дел од ре ђе не, ни шке (у дру гом слу ча ју вој-
во ђан ске или бе о град ске) ствар но сти. Тај мо дел от кри ва струк ту ру гра да, 
со ци јал не сло је ве, ста нов ни штво, си сте ме ври јед но сти, оби чај не нор ме“ 
(Ива нић 2005: 17). 

1.1. Сен та је би ла Срем чев род ни град у ко јем је до шао на сви јет 11/23. 
но вем бра 1855. го ди не. У овај град са сна жном срп ском тра ди ци јом, ко ји је 
био „окру жен са ла ши ма и ри то ви ма“, пре ци Сте ва на Срем ца до се ли ли су 
се из Ста ре Ср би је, нај вје ро ват ни је за ври је ме Чар но је ви ће ве се о бе. На кон 
Ма ђар ске ре во лу ци је 1848. го ди не оста ли су да жи ве у Сен ти. Отац Аврам 
(1826–1867) био је кро јач, а мај ка Ека та ри на (Ка ти ца) (1834–1858) би ла је по 
оцу по ри је клом из углед не срп ске по ро ди це тр гов ца Фи ли па Ђор ђе ви ћа, а 
ро ђе ни брат јој је био Јо ван Ђор ђе вић (1826–1900), ис так ну ти срп ски књи-
жев ник дру ге по ло ви не 19. ви је ка, уред ник Ле то пи са Ма ти це срп ске, те 
је дан од осни ва ча Срп ског на род ног по зо ри шта у Но вом Са ду (1861) и На-
род ног по зо ри шта у Бе о гра ду (1868), ми ни стар про све те, про фе сор Ве ли ке 
шко ле у Бе о гра ду. Да нас је на ро чи то по знат као аутор тек ста срп ске на ци о-
нал не хим не „Бо же Прав де“, ко ју је ком по но вао Да во рин Јен ко. Сре мац је 
имао два бра та: Јо ва на (1857–1933), двор ског ли ма ра, те Ан дри ју (1858–1948), 
кро ја ча у Аме ри ци. У ка сни јем књи жев ном ства ра њу, вој во ђан ском под не-
бљу по све тио је два дје ла: ро ман Поп Ћи ра и поп Спи ра и при по ви јет ку Аца 
Гро зни ца.

1.2. У Бе о гра ду је Сре мац жи вио у два на вра та. Пр ви пут је до шао у 
овај град 1868. го ди не на кон што је за вр шио основ ну шко лу у Сен ти. На-
ста нио се код уја ка Јо ва на Ђор ђе ви ћа, а за тим се упи сао у Пр ву бе о град ску 
гим на зи ју. По што је успје шно за вр шио гим на зиј ско шко ло ва ње 1874. го ди-
не, упи сао је сту ди је на Исто риј ско-фи ло ло шком од се ку Ве ли ке шко ле у 
Бе о гра ду. Из ме ђу оста лих, ње го ви про фе со ри су би ли: Сто јан Но ва ко вић, 
Све ти слав Ву ло вић, Ми лош С. Ми ло је вић, Ђу ра Да ни чић, Пан та Срећ ко-
вић, а бли ски школ ски дру го ви, из ме ђу оста лих, Љу бо мир Не дић и Сте ван 
Мо кра њац. Исте го ди не при мљен је у срп ско по дан ство (др жа вљан ство). У 
Бе о гра ду је 1878. го ди не ди пло ми рао на Исто риј ско-фи ло ло шком од се ку 
Ве ли ке шко ле, а за тим је 1879. го ди не ра дио три мје се ца као чи нов ник у 
Ми ни стар ству фи нан си ја у Бе о гра ду.

У Бе о град се дру ги пут вра тио 1892. го ди не, ка да је по сли је три на ест 
го ди на слу жбо ва ња у Ни шу и Пи ро ту пре мје штен за про фе со ра Тре ће му-
шке гим на зи је. У Бе о гра ду се ин тен зив но кре тао у кру го ви ма по зо ри шне 
и књи жев не бо е ми је, а по себ но је дру го вао у ка фа ни „Дар да не ли“ са Дра-
гу ти ном Или ћем, Јан ком Ве се ли но ви ћем, Дра го ми ром Бр за ком, Бо жи да-
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ром Кне же ви ћем, Сто ја ном Ри бар цем, Чи ча-Или јом Ста но је ви ћем и др. У 
Бе о гра ду је на пи сао нај зна ча ни ја сво ја књи жев на дје ла. Из два ја мо: са ти-
рич ни ро ман Ли му на ци ја на се лу (1893), ху мо ри стич ки ро ман Поп Ћи ра и поп 
Спи ра (1894, 1898), крат ки ху мо ри стич ки ро ман из ни шког жи во та Ив ко ва 
сла ва (у Срп ском пре гле ду Љу бо ми ра Не ди ћа, 1895), са ти рич ки ро ман Ка-
ри је ра прак ти кан та Ву ка ди на (1896–97. у Бран ко вом ко лу, а за тим 1903. 
го ди не као по себ но из да ње под скра ће ним на зи вом Ву ка дин). Го ди не 1903. 
об ја вио је у на став ци ма у Срп ском књи жев ном гла сни ку ро ман Зо на Зам-
фи ро ва, ко ји се као по себ но из да ње по ја вио по сли је ауто ро ве смр ти 1907. 
го ди не у ре дов ном ко лу Срп ске књи жев не за дру ге (књи га 108). Исте, 1903. 
го ди не за по чео је пи са ње са ти рич не при по ви јет ке Кир-Ге рас и са пре ки-
ди ма је у на став ци ма об ја вљи вао у ча со пи су Бран ко во ко ло.

У Бе о гра ду је 1900. го ди не иза бран за чла на Књи жев но-умет нич ког 
од бо ра На род ног по зо ри шта у Бе о гра ду. По чет ком 1906. го ди не (3. фе бру а-
ра), иза бран је за пра вог чла на Срп ске кра љев ске ака де ми је на у ка (Ака де-
ми ја умет но сти). Из Бе о гра да је оти шао на уоби ча је ни љет њи од мор у Со-
ко ба њу, гдје је и умро 12/24. ав гу ста, у 51. го ди ни жи во та. У Бе о гра ду је 
са хра њен у по ро дич ној гроб ни ци.

У Срем че вом књи жев ном дје лу Бе о град је за сту пљен у не ким од нај-
бо љих по гла вља ро ма на Ву ка дин, те у нај ве ћем бро ју при по вје да ка, ме ђу 
ко ји ма по себ но из два ја мо: Бо жић ну пе че ни цу, Кир Ге ра са, „Че сну ста ри-
ну!...“, Бу ре и Ен гле зе, Иде ал, Ка пе та на Мар ја на, Пе ру „Дру же ског“ и сл.

1.3. Срем чев пр ви су срет са Ни шом био је дра ма ти чан. У то ку 1876. 
пре ки нуо је сту ди је и уче ство вао као до бро во љац у Срп ско-тур ском ра ту 
1876–1877. го ди не, у чу ве ној „Ђач кој ба те ри ји“, ко ју је пред во дио пје сник 
Ми лан Ку јун џић Абер дар. Пре ма за пи су Сре те на Па ши ћа, Сре мац се на 
Са вин дан 1877. го ди не за ма ло ни је смр знуо на до мак Ни ша, док је ње го ва 
је ди ни ца по сње жној ме ћа ви ула зи ла у овај град из алек си нач ког прав ца. 
Из не мо глог Срем ца спа сао је вој ник Ми ха и ло Це ро вић, та ко што је при сил но 
за у ста вио коњ ску за пре гу, ко ја је слу чај но на и шла дру мом, по сли је че га су 
га дру го ви смје сти ли у ко ла и ти ме га спа сли од си гур не смр ти. На кон то га 
је 25. сеп тем бра 1879. го ди не по ста вљен за пре да ва ча ни шке Гим на зи је на 
пред ме ти ма: оп шта и на ци о нал на исто ри ја, срп ски је зик, ли те рар ни об ли-
ци, ге о гра фи ја, не мач ки је зик. Ујед но је во дио школ ску би бли о те ку. По до-
ла ску у Ниш био је је дан од осни ва ча Град ске чи та о ни це, пре те че да на шње 
На род не би бли о те ке „Сте ван Сре мац“ у Ни шу, те њен пр ви де ло во ђа.

Ни шки пе ри од Сте ва на Срем ца био је пре ки нут на дви је го ди не, 1881–
1883. ка да је ра дио као пре да вач и би бли о те кар Ни же гим на зи је у Пи ро ту. 
Ста но вао је у ку ћи Пе тра Дуј че, пре ко пу та до ма ис так ну тог на ци о нал ног 
пр ва ка Аран ђе ла Сто ја но ви ћа Трн ског, са ко јим се ин тен зив но дру жио. У 
овом гра ду Сре мац се био сна жно за љу био у ли је пу дје вој ку Је ле ну Пан чић, 
кћер ку све ште ни ка и учи те ља Пан те ли је Пан чи ћа, али је отац од ба цио 
Срем че ву про ше ви ну и кћер ку удао за дру го га. Пи рот ска сре ди на и сам 
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град Пи рот по сред но су по слу жи ли Срем цу за об ли ко ва ње па ла нач ког 
мен та ли те та и ћиф тин ских стра сти у по је ди ним дје ли ма. Нај и зра зи ти ја је 
у том по гле ду „гла ва тре ћа“ у ро ма ну Ву ка дин, за ко ју је још Скер лић на-
гла сио да је „ван пред ме та“, али да је у њој „ван ред но жи во и за ни мљи во 
ис при ча но ка ко бес по сле ни па лан ча ни уби ја ју сво је ду го и пра зно вре ме 
кад не ма му ште ри ја“ (1964: 309). Хро но топ па лан ке об ли ко ван је кроз раз-
ли чи те епи зо де, као што су оне о „пел те ци ма“, о то бо жњем „упре да њу сви-
ле ног пре ди ва“ пре ко со ка ка и тје ра њу про ла зни ка да га пре ска чу, о „чар шиј-
ском бри ја њу“, о по тра зи за „Ка ска ло вим ду ћа ном“, при че му је при ка за но 
и без об зир но ма гар че ње ла ко вјер них се ља ка (Ни ко лић 1967: 38).

На кон то га се 1883. из но ва вра тио у Ниш и ра дио као пре да вач у Гим-
на зи ји. У ври је ме Срем че вог бо рав ка Ниш је имао око 16.000 ста нов ни ка. 
Као пре да вач био је оми љен код уче ни ка. По себ но су пам ће на ње го ва пре-
да ва ња из на ци о нал не исто ри је. Сре мац је у Ни шу ста но вао по ка фа на ма, 
а ка сни је и у при ват ним, углав ном при зем ним ку ћа ма. По зна то је да је 
имао смје штај код не ке Ни ко ле те у цен тру ва ро ши (у Про свет ној ули ци 
бр. 1), у не по сред ном ком ши лу ку код га зда-Жив ка Ми јал ко ви ћа јор ган џи-
је, а нај ви ше сло бод ног вре ме на је про во дио по ни шким ка фа на ма („Мар-
гер“, „Бо сна“, „Еснаф“, „Ка си на“, „Бал кан“, „Бу ле вар код Ра по ње“), при ја-
те љу ју ћи са Ми ло ра дом Па вло ви ћем (књи жев ни ком и ње го вим ка сни јим 
би о гра фом), Жи ва ном Жи ва но ви ћем (књи жев ни ком и исто ри ча рем), Сте ва-
ном Ник ши ћем Ла лом (сли ка ром и про фе со ром), Бо жи да ром Кне же ви ћем 
(про фе со ром и фи ло зо фом), Вла дом Сто ја но ви ћем Ал ду пом (пред сед ни ком 
ни шке оп шти не), те нај ви ђе ни јим гра ђа ни ном, ју на ком из прет ход них ра-
то ва за осло бо ђе ње и на род ним пр ва ком, Ни ко лом Ко лом Ра ши ћем (Мла-
де но вић 2005: 5–22).

У Ни шу је 1885. го ди не по ста вљен за хо но рар ног пре да ва ча оп ште и 
на ци о нал не исто ри је у Учи тељ ској шко ли. Био је 1887. го ди не је дан од осни-
ва ча по зо ри шне дру жи не „Син ђе лић“, пре те че да на шњег На род ног по зо ри-
шта у Ни шу. Док је жи вио у Ни шу, об ја вио је 1888. го ди не, под псе у до ни мом 
„Сен ћа нин“ у ча со пи су Бо сан ска ви ла у Са ра је ву, пр ви књи жев ни рад, ле-
ген дар ну при по ви јет ку Вла ди мир краљ ду кљан ски. У Ни шу је 1889. го ди не 
об ја вио пр ве са ти рич не и исто риј ске при ло ге у ли сту Ста ра Ср би ја (при-
по ви јет ка Ec ce Ho mo и исто риј ска про за Ђу рађ Ка стри о тић Скен дер бег). 
Са ра ђи вао је и у ли сту Ни шки ве сник.

Ни шка сре ди на и сам град Ниш, као и це ла ју жна Ср би ја, за у зи ма ју 
јед но од сре ди шњих мје ста у Срем че вом дје лу. По све тио им је ве лик број 
књи жев них дје ла, ме ђу ко ји ма по себ но из два ја мо два ро ма на (Ив ко ва сла ва 
и Зо на Зам фи ро ва), шест за вр ше них при по вје да ка (Ибиш-ага, Ћир Мо ша 
Абен ша ам, Јек сик-аџи ја, Кал ча у по зо ри шту, Ве ли чан стве на шет ња ма-
дам Пом па ду ре, Ју суф-аги ни по ли тич ки на зо ри), те дви је не до вр ше не при-
по ви јет ке (Se ces sio ple bis и Очи глед на на ста ва у тур ској шко ли). На ве де-
ном кру гу при па да и при по ви јет ка из „вла со ти нач ког жи во та“ Пу ту ју ће 
дру штво, у ко јој је при сут но јед но од нај ра ни јих огла ша ва ња Вла со тин ца 
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у срп ској фик ци о нал ној про зи. Са дру ге стра не, ка сни ја ис тра жи ва ња су 
по ка за ла да је на ве де на при по ви јет ка уте ме ље на на аутен тич ном до га ђа ју 
из дје лат но сти Ди ми ће ве по зо ри шне тру пе, при ли ком бо рав ка у Ле сков цу 
1889. го ди не (Јо ва но вић Ра шко 1993: 60). Слу же ћи се ствар но сним и фељ-
то ни стич ким сред стви ма, на осно ву ка зи ва ња про та го ни ста не по сред ног 
по зо ри шног до га ђа ја, а за тим и по ступ ком на ра тив не фик ци о на ли за ци је, 
Сре мац је об ли ко вао за ни мљи ву фа бу лу, вје шту ка рак те ри за ци ју и мен та ли-
тет пу ту ју ћих глу ма ца, као и увјер љи ву сли ку ју жно ср би јан ске па лан ке у 
го ди на ма на кон осло бо ђе ња ових про сто ра од Ту ра ка и при са је ди ње ња 
ма тич ној срп ској др жа ви (Мак си мо вић 2005: 895–906).

До са да шња ис тра жи ва ња ни шке про зе Сте ва на Срем ца (на ро чи то Па-
вла По по ви ћа и Бо шка Но ва ко ви ћа) по твр ди ла су ра зло жну прет по став ку 
да сви јет и при ча Срем че ве Ив ко ве сла ве по чи ва ју на аутен тич ним љу ди ма 
и до га ђа ји ма. Пред сед ник ни шке оп шти не, Вла ди слав Сто ја но вић био је 
при сни пи шчев ка фан ски друг и при ја тељ, а Ив ко, Кал ча, Кур јак и Смук, 
за тим и „Не по зна ти“, до бри по зна ни ци. Ив ко јор ган џи ја је у ствар но сти 
био Жив ко Ми јал ко вић, за и ста вла сник јор ган џиј ске рад ње у ни шкој чар-
ши ји, Кал ча је био Ми кал Ни ко лић, ни шки ку јун џи ја, Кур јак је био Љу бо-
мир Кне же вић, обу ћар, а Смук Јо ван Ђор ђе вић, бра вар. Си ка је у ствар но сти 
би ла Ле на, а Све ти слав или „Не по зна ти“ био је „Јо ца Па тли џан“, не ка да-
шњи пи сар оп шти не ни шке. Сре мац је, ме ђу тим, баш у та квом ам би јен ту 
мај стор ски об ли ко вао но ву, умјет нич ку ствар ност, а ње го ва при по ви јед на 
има ги на ци ја до би ла је пун за мах ка ко у при ка зи ва њу слав ске ат мос фе ре, 
за тим и рас по ја са ног по на ша ња „ђу веч-кар да ша“, та ко и у ка рак те ри за ци ји 
ју на ка. Без прем ца је сва ка ко лик Кал че, у чи јем ства ра њу је аутор нај ви-
ше од сту пио од ствар них чи ње ни ца, па је са мим тим и нај бо ље до шао до 
из ра за ње гов при по вје дач ки та ле нат. Кал ча у ствар но ме жи во ту уоп ште 
ни је при па дао ве се лом ка фан ском дру штву Ив ка, Кур ја ка и Сму ка, а Срем цу 
је био по тре бан упра во за то да би кроз ње гов ка рак тер при ка зао од ли ке 
чо вје ка ме ра кли је, сев да ли је, за не се ног ка зи ва ча и лов џи је, ко ји ће нај бо-
ље пред ста ви ти крај но сти у ка рак те ру и мен та ли те ту ју жно ср би јан ског 
ти па лич но сти. У ствар но сти се ни Ма ри јо ла ни је уда ла за Све ти сла ва, а 
још ма ње Си ка за Кур ја ка и слич но.

Ствар но сни пред ло жак Зо не Зам фи ро ве уне ко ли ко је друк чи ји. До га-
ђај о ко јем пи ше Сре мац ствар но се де сио, али не у Ни шу, не го у При шти-
ни, а Сре мац га је са знао од Бра ни сла ва Ну ши ћа, ко ји је у то ври је ме био 
срп ски кон зул у то ме гра ду. Под ва ла („ми зе вир лук“) са ла жном от ми цом 
де си ла се 1895. го ди не у ку ћи бо га тог и углед ног чор ба џи је Зам фи ра Ки ја-
ме то ви ћа, а од но си ла се на ње го ву кћер Је фро си му, ко ју су из ми ло ште 
зва ли Зо на. По што је Ну шић био при ја тељ са Зам фи ром, ни је хтио сам да 
пи ше о то ме до га ђа ју, не го га је ис при чао Сте ва ну Срем цу, а овај је рад њу 
смје стио у Ниш, као град ко ји је бо ље по зна вао и чи ји је дух од лич но осје-
ћао (Но ва ко вић 1977: 479).
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2.0. Кад је ри јеч о Срем че вом об ли ко ва њу хро но то па гра да, у вој во-
ђан ској, ни шкој и бе о град ској про зи, сна жно до ми ни ра ју то по си ку ће и 
по ро ди це, те укр шта ње се о ског и град ског мен та ли те та, тј. по лу тан ског 
ам би јен та, као и укр шта ње до ма ћег и стра ног сви је та (ка рак те ри стич не 
при мје ре про на ла зи мо у По пу Ћи ри и по пу Спи ри, у Ив ко вој сла ви, Ву ка-
ди ну, Ибиш-аги, Зо ни Зам фи ро вој, Кир-Ге ра су, По гре шно екс пе до ва ном 
ама не ту), то по си град ских ка фа на, град ске пе ри фе ри је, кал др ми са них 
ули ца и блат ња вих со ка ка (Бо жић на пе че ни ца, Кир-Ге рас, Ка пе тан Мар-
јан, Па зар за ста ро, Ив ко ва сла ва, Зо на Зам фи ро ва, Пу ту ју ће дру штво), 
то по си чар ши је и ћиф тин ског мен та ли те та, те сен за ци о нал них до га ђа ја и 
при ча ко је су оп сје да ле сва ко днев ни жи вот па лан ке (Ив ко ва сла ва, Ибиш-
ага, Зо на Зам фи ро ва, Ву ка дин, Кир-Ге рас, „Че сна ста ри на!...“, Пу ту ју ће 
дру штво), те об лич ја ко мич них ју на ка чу да ка и ше ре та, по пут ого ва ра чи-
це Фрау-Га бри је ле, ме лан хо лич ног са ња ра Ни ће Бок те ра и до сје тљи вог 
Ар ка ди ја цр кве ња ка из По па Ћи ре и по па Спи ре, не у мје ре ног при ча ли це 
Кал че из Ив ко ве сла ве, му шко ба ња сте тет ка-До ке из Зо не Зам фи ро ве, бла-
зи ра ног ка ри је ри сте и пол тро на Ву ка ди на из исто и ме ног ро ма на, шкр то га 
Ћир Мо ше Абен ша а ма из исто и ме не при по ви јет ке, те чи та вог ни за град-
ских ју на ка са бе о град ске кал др ме или из чи нов нич ких кан це ла ри ја (Јо-
ван Мак сић „Ва тра“, Пе ра „Дру же ски“, ка пе тан Мар јан, Па ја Пај дак, Си-
бин Си би но вић, Кир Ге рас, Ви ћа Ви ћић и сл.). 

По себ ну ди мен зи ју Срем че вог хро но то па гра да пред ста вља ин ди ви-
ду ал ни го вор ју на ка, ко ји мо же би ти оби ље жен ди ја ле кат ским и ло кал-
ним осо би на ма је зи ка, спе ци фич ним ур ба ним слен гом, као и би лин гви-
стич ким ка рак те ри сти ка ма ко је кра се го вор стра на ца ка да до ђу у но ву 
сре ди ну и за поч ну да уче њен је зик. По што у на шем огле ду не ће мо де-
таљ ни је го во ри ти о је зич ким по себ но сти ма у Срем че вом об ли ко ва њу сли-
ке гра да, из ме ђу мно го број них рас пра ва по све ће них тој те ми упу ћу је мо 
на сље де ћи збор ник ра до ва: Књи жев но де ло Сте ва на Срем ца – Но во чи-
та ње, лин гви стич ка сек ци ја, Збор ник ра до ва са на уч не кон фе рен ци је 
одр жа не у Ни шу 15. и 16. но вем бра 1996, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња 
СА НУ и Уни вер зи те та у Ни шу – Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу, Ниш 
1997, 227 стр. 

2.1. То по си ку ће и по ро ди це, те укр шта ње град ског и се о ског мен та-
ли те та и по лу тан ског ам би јен та нај ви ше до ла зе до из ра жа ја у вој во ђан ској 
и ни шкој про зи, док је укр шта ње до ма ћег и стра ног сви је та нај у пе ча тљи-
ви је оства ре но у бе о град ској про зи. За Срем ца је ку ћа сим бол по ро ди це, 
оби љеж је сре ће и иди лич ног жи во та, онај по у зда ни ку так у ко јем се мо же-
мо за кло ни ти или про на ћи уто чи ште пред свим ис ку ше њи ма ствар но сти.

У ро ма ну Поп Ћи ра и поп Спи ра то укр шта ње град ског и се о ског жи-
во та до ла зи до пу ног из ра жа ја у при ка зи ва њу ју на ки ња, поп Спи ри не 
кћер ке Ју ли ја не и поп Ћи ри не Ме ла ни је. Пр ва ужи ва у се о ском ам би јен-
ту, у ку ћи и по ро дич ном окру же њу, у ба шти док уз га ја по вр ће или дво ри-
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шту док хра ни жи ви ну, а дру га жу ди за гра дом, за ба ло ви ма и „не мец ким 
ун тер хал то ва њем“. Том по лу тан ском ам би јен ту сна жно до при но се и ју на-
ци по пут Ни ће-бок те ра, ла кр ди ја ша и са ња ра ту жног ли ка, те по го то ву 
ју на ци по пут фрау-Га бри је ле ти пич не ого ва ра чи це и по ку ћар ке, не ке вр-
сте се о ске ма ша мо де, вје сни ка ва ро шких на ви ка и на чи на жи во та, ко ји 
ла га но про ди ру и у жи вот по ва ро ше ног се ла. Ком пле мен тар ну уло гу 
оства ру је и цр кве њак Ар ка ди ја Про вла ков, ко ји је об ли ко ван као сво је вр-
сни пан дан ли ко ви ма „до ви тљи вих слу га“ из ста рих ре не сан сних ко ме ди-
ја. То је на ро чи то уоч љи во у дви је ко мич не епи зо де у ко ји ма спа са ва по па 
Спи ру: за ври је ме из не над ног до ла ска вла ди ке на ју тар њу ли тур ги ју у се-
лу, те до сјет ком о за мје ни из би је ног поп Ћи ри ног зу ба коњ ским зу бом.

У Зо ни Зам фи ро вој ра зно вр сне ди гре си је до при но се об ли ко ва њу цје-
ло ви те сли ке ва ро шког жи во та у Ни шу на кра ју 19. ви је ка. На ро чи то су 
под стак ну те укљу чи ва њем фол клор них и ет но граф ских еле ме на та, те 
при ка зом мно го број них пје са ма и ига ра ко је су мла де Ни шли је пје ва ле и 
игра ле не де љом код „Ша ре не че сме“ (Ста но је вић 1954: 249–284). Сре мац, 
на при мјер, из два ја сље де ће игре: „Кри ва бањ ка“, „Бер ба тов ска“, „Те де на“, 
„За плањ ка“, „По тре суљ ка“, „Осам пут ка“, „Ни ше вљан ка“, „Јел ка там ни-
чар ка“ и слич но. Нај пот пу ни је је сли ка по е ти зо ва ног ни шког жи во та ис-
ка за на у сед мом по гла вљу Зо не Зам фи ро ве, у при ка зу „Бе ле не де ље“, ка да 
се си лан сви јет мла дих оку пљао на игра ње и аши ко ва ње, а Сре мац не за-
бо ра вља да из дво ји и оми ље не пје сме ко је су та мо пје ва ли: „Чи је пе ро на 
ни шаљ ку, гај та не мој!“, „На не, ка жи тај ку, // Да ме мла ду да ва“, „Да зна-
јеш, мо ме, мо ри, да зна јеш“ и слич но. 

Са дру ге стра не, нео бич ни ка рак тер Ха џи-Зам фи ров, ко ји је пред ста-
вљен у ра спо ну од бо га тог го спо да ра и хлад ног чор ба џи је до ме ра кли је и 
ве се ља ка скло ног ужи ва њу у ли је пим пје сма ма и мла дим же на ма, пред-
ста вљен је и кроз пје сме ко је су му би ле оми ље не или ко је су ка зи ва ле о 
тај ним ње го вим љу ба ви ма са чив чи ка ма и се љан ка ма. Нај ви ше је во лио 
да га ље ти кад при лег не по сли је руч ка на док сат „пе смом и бу де и успа-
вљу ју“. Тад би му дје вој ке обич но ти хо пје ва ле чу ве ну ме ра клиј ску пје-
сму „Сла веј-пи ле, не пој ра но, // Не бу ди ми го спо да ра, // Са ма ћу га про-
бу ди ти!...“ Ха џи-Зам фи ро ва тај на љу бав пре ма ли је пој чив чи ки Цве ти би-
ла је опје ва на у пје сми „Го спо дар ми се ди на сан да ли ја, // Го спо дар ми пи-
је љу та ра ћи ја; // Го спо дар ми збо ри, Цве та га дво ри, // Го спо дар се сми је, 
Цве та се ви је!“ При ли ком об ли ко ва ња „чап кун-Ма не то вог“ ка рак те ра 
Сре мац ко ри сти и сти хо ве на род не пје сме „Зе лен зе кир, дра го мо је!“ да би 
по ка зао ње го ву ме ра клиј ску скло ност пре ма ужи ва њи ма. Ма не то ву љу-
бав ну жуд њу за Зо ном Зам фи ро вом пи сац из ме ђу оста лог ис ка зу је и кроз 
сли ке ти хог ју на ко вог пје ва ња у ду ћа ну, по што би се за бо ра вио усред нај-
ве ћег по сла, чу ве не ни шлиј ске пје сме „Си ноћ ке те, ле ле, ви до, Зо не, где се 
пре ме њу ваш“. Ље по та мла дог на ред ни ка Пе ри це опје ва на је у пје сми 
„Игра оро код гро бљи ште“, а ка зу је о ње му и ли је пој Ка та ри ни и слич но. 
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Док у ис ка зи ма о Ха џи-Зам фи ру до ла зи до из ра жа ја сли ка по ро дич-
ног жи во та у бо га тим, чор ба џиј ским ку ћа ма, у при по ви је ци Кир Ге рас 
при ка зан је по ро дич ни жи вот јед не ти пич не грч ко-цин цар ске по ро ди це у 
Бе о гра ду, те на ро чи то про цес по ступ не, али си гур не, аси ми ла ци је у срп-
ски на ци о нал ни кор пус. У том по гле ду је ве о ма зна чај но и об ли ко ва ње 
од но са из ме ђу ври јед ног оца, ко ји се по но сио сво јим грч ко-цин цар ским 
по ри је клом, те рас тро шних си но ва ко ји су би ли пот пу но аси ми ли зо ва ни 
у срп ску сре ди ну и пред ња чи ли су у по ка зи ва њу срп ских мен тал них осо-
би на (не ре ал ни жи вот ни за сно ви, тр го вач ка не по у зда ност, ра сип ни штво 
и ле вен то ва ње, ка фан ско бе кри ја ње, одр жа ва ње љу бав нич ких ве за и за не-
ма ри ва ње по ро дич ног жи во та), упра во оних на ко је је њи хов отац са под-
сми је хом гле дао ци је лог жи во та.

Срем че ви гра до ви су об ли ко ва ни као по зор ни ца на ко јој се укр шта ју 
стра ни и до ма ћи сви јет, та ко да их мо же мо ра зу мје ти и као умјет нич ко 
кон стру и са ње спе ци фич не сли ке о дру ги ма, али и о на ма са ми ма ка да се 
упо ре ди мо са мен та ли те том до шља ка, би ло да су то ет нич ки стран ци ко је 
су суд бин ски пу те ви до ни је ли из дру гих зе ма ља (Шва бе, Ма ђа ри, Че си, 
Је вре ји, Цин ца ри, Тур ци), би ло да су то на ши су на род ни ци, ко ји су до шли 
из дру гих срп ских обла сти и гра до ва (Ба на ћа ни, Ба чва ни, Срем ци, Хер це-
гов ци, Ужи ча ни) (Ико нић 2009: 73–103).

Укр шта ње стра ног и до ма ћег сви је та нај пот пу ни ју умјет нич ку сли ку 
до би ло је у при чи из бе о град ског жи во та По гре шно екс пе до ван ама нет, у 
не пре ва зи ђе ном Срем че вом опи су Зе ре ка и ста рог Дор ћо ла: „Крај ша рен 
и из др пан, па не знаш је ли ша ре ни ји и из др па ни ји ар хи тек тон ски или ет-
но граф ски“. Тај бе о град ски крај око ста ре Пи рин ча не пред ста вља ти пич-
ну ме то ни миј ску сли ку гра да, а за Срем ца је то ли ко упе ча тљив да би се 
за клео да је упра во ту „зи да на она древ на ва ви лон ска ку ла“: „Ту се на ста-
нио Грк са обр ва ма ве ћим од бр ко ва, и бро ја ни ца ма крат ким као ми ши ји 
реп; Цин ца рин са пот кре са ним и под бри ја ним са сви ју стра на бр ко ви ма, 
где иде и веч но не што ша пу ће, мр да усна ма, а по сле за до вољ но тр ља ру ке 
као чо век кад не ком до бро и на вре ме под ва ли; ту Је вре јин веч но ужур бан 
и зве ра ју ћи на све стра не; ту мла де Је вреј ке иду у бу љу ци ма ис под ру ке, 
гур ка ју ћи се јед не о дру гу; ту ста ре Је вреј ке са за ли за ним гла ва ма као ма-
ко ве ма ху не; ту Ци га нин ко ји веч но гле да у зе мљу пре да се, веч но тра жи 
не што што ни је из гу био, на род као што се ви ди вре дан, али, ето, где не ма 
сре ће. Ту, да ље, Ма ђа ри и Ма ђа ри це; Шва бе ко је се про пи ле, пе ва ју пе сму 
о Рај ни, али им се због на ше шљи во ви це и жуп ског ви на на шег ни ка ко не 
иде из Бе о гра да; ту Шва би це, ко је су већ за бо ра ви ле швап ски а не на у чи-
ле срп ски, но се бе ле ша ми је са пла вим ђин ђу ва ма, ка но шу ко су, и ре дов но 
се, бар је дан пут у две го ди не, тру ју због ка квог Ср би на са гу стом цр ном 
ко сом, са тан ким цр ним бр чи ћи ма и ду бо ким са њи вим по гле дом из там-
но га ока, ка кво ћеш око за ман тра жи ти ме ђу хи ља да ма ри ђих Шва ба с 
очи ма као пор цу лан ска дуг мад на ку пов ним ко шу ља ма“.
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У том ди на мич ном укр шта њу су прот но сти на ста је и спе ци фич на 
Срем че ва „ко ми ка раз ли ка“, ко ја до при но си ак ти ви ра њу ра зно ли ких смје-
хо твор них по тен ци ја ла сли ке гра да. Упе ча тљи ва је, у том по гле ду, при ча 
из бе о град ског жи во та Ју нак да на или ’Ње гов дан’, у ко јој је при ка зан ша-
љи ви „под виг“ Па је Пај да ка, углед ног мај сто ра пин те ра ко ји је „до шао у 
Ср би ју из пре ка“, ка да се у ло кал ним но ви на ма раз ра чу нао са на па ди ма 
пен зи ни са ног чи нов ни ка Спа се „Стип се“, ко јег је, као ро ђе ног Ср би јан ца, 
на ро чи то нер ви ра ло то ка ко су „шој ке и кар ли ча ри“ не у мје ре но жи вје ли у 
Бе о гра ду. У тим ира ци о нал ним ани мо зи те ти ма, кон крет но „Стип су“ је 
по себ но је ди ла до шљач ка бо га та тр пе за и то што је мај стор Па ја сва ки дан 
за ру чак имао спре мље ну ба на ћан ску су пу, за раз ли ку од до ми цил ног ста-
нов ни штва ко је је тај га стро ном ски спе ци ја ли тет је ло са мо у пра знич ним 
да ни ма. 

Та кво ко мич но кон тра сти ра ње на ци о нал них мен та ли те та на ро чи то 
до ла зи до из ра жа ја у при по ви је ци Кир Ге рас кроз упо ре ђи ва ње срп ског и 
цин цар ског мен та ли те та. Оства ре но је то у епи зо ди о кир-Ге ра со вом ври-
јед ном мач ку, ко ји је био по у здан са мо за то што је во дио по ри је кло „из 
че сти те тр го вач ке Па па-На ско ве ку ће“, за раз ли ку од срп ских ма ча ка, ко-
ји су би ли исти дем бе ли и ле вен те као и њи хо ви го спо да ри, с је ди ном том 
раз ли ком што се ни су ву ца ра ли, кар та ли и пра ви ли ду го ве по ка фа на ма, 
као што су то чи ни ли њи хо ви го спо да ри. Пу ну са ти рич ку функ ци ју на ве-
де на опо зи ци ја оства ру је у ка сни јем упо ре ђи ва њу срп ског и цин цар ског 
тр гов ца. (Пр ви се за ду жу је и по чи ње раз ме тљи во и на ве ли ко са рад њом у 
глав ној ули ци, а за тим због ра сип ни штва по сте пе но про па да и за вр ша ва 
као чу вар у не ком нов ча ном за во ду. Дру ги по чи ње на сит но, ште дљи во и 
скром но, отва ра ју ћи ду ћан на пе ри фе ри ји гра да, па он да ко рак по ко рак 
сти же до ду ћа на у глав ној ули ци, а при то ме по ста је вла сник глав них ак-
ци ја у оном истом за во ду у ко јем је Ср бин по стао чу вар). Пот пу но умјет-
нич ко фи на ле, на ве де на ко мич на опо зи ци ја оства ру је кроз упо ре ђи ва ње 
на чи на на ко ји Ср бин и Грк пје ва ју „хе ру ви ку“ на цр кве ној ли тур ги ји. 
Оно је уто ли ко за ни мљи ви је што пред ста вља кир-Ге ра со ву по уч ну па ра-
бо лу у сла ву „елин ске му дро сти“. Грк „поч ни по мал ко, ни ско, па ис те ра 
на ђу ни ју и свр ши пе сма“, а Ср бин „поч ни ви со ко, ши ро ко; кри ви ши ја, 
ди жи и спу шта ве ђе и треп ке, гле да у по ли ле ји, у ку бе, ама не мо же да га 
ис те ра на ђу ни ју, ве ће крек не... крек не ка ко пе тал кад про гу та ма слин ку 
па не мо же да ку ку ри че...“ На су прот све му то ме, као не ка вр ста тра ги ко-
мич не ан ти те зе, до ла зи ка сни ја епи зо да у ко јој је Ср бин Ми ло сав Пи но са-
вац на „свој на чин“ из и грао „му дрог и вред ног Је ли на“ и узео ве ли ку по-
зај ми цу уз Ге ра со ву га ран ци ју у бан ци, а за тим об ја вио бан крот и рад њу 
пре пи сао на же ни но име.

У том укр шта њу стра ног и до ма ћег сви је та Сре мац са на ро чи тим 
успје хом об ли ку је суд би не ин те лек ту а ла ца ко ји су до шли да ра де и жи ве 
у ту ђој сре ди ни. Обра зо ва ни али не при пре мље ни за жи вот у кул ту ро ло-
шки и ет нич ки пот пу но раз ли чи тим под не бљи ма, по до ла ску у па ла нач ки 
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ам би јент (ко ји и ина че ни је тр пио би ло ка кве по себ но сти и нај че шће их је 
су ро во из оп шта вао), стран ци су убр зо би ли пот пу но по ра жа ва ни. Би ли су 
при ну ђе ни да оду или су се го то во не свје сно ута па ли у но ви стил жи во та, 
гу бе ћи сво је не ка да шње спо соб но сти и та ко по ста ја ли пред мет тра гич ног 
под сми је ха или са жа ље ња ћиф тин ског сви је та. Без прем ца је у том по гле-
ду, при ка зан у јед ној епи зо ди Зо не Зам фи ро ве, лик че шког му зи ча ра, па-
на-Фран ћи ше ка, ко ји је по сли је свр ше ног кон зер ва то ри ју ма до шао у Ср-
би ју, „с вр ло ле пим све доџ ба ма и ма њим пар ти ту ра ма“, а ту услед из вје-
сних „ме сних окол но сти“, тј. до брог жуп ског ви на, пот пу но се пре дао ал-
ко хо лу и за вр шио као сви рач у јед ном ци ган ском ор ке стру.

Оно што је у све му на ве де ном нај о чи гле ди је, Срем че во об ли ко ва ње 
раз ли чи тих на ци о нал них и ет нич ких мен та ли те та, пре по зна тљи ва пси хо-
ло шка ка рак те ри за ци ја стра ног и до ма ћег сви је та, не пред ста вља са мо умјет-
нич ку ин тер пре та ци ју за сно ва ну на игри ства ра лач ке има ги на ци је, не го и 
на од лич ној оп сер ва ци ји сва ко днев ног жи во та и пре ци зном опи су дру штве-
них кре та ња на кра ју 19. и на по чет ку 20. ви је ка (Сто јан че вић 1981: 19–40).

2.2. То по си град ских ка фа на, град ске пе ри фе ри је, кал др ми са них ули-
ца и блат ња вих со ка ка, пред ста вља ју ону не зва нич ну, али пот пу но аутен-
тич ну сли ку при ват ног и јав ног жи во та сре ди не. Из два ја мо ка фа не: „Код 
де вет Ју го ви ћа“, „Код три по бра ти ма“, „Код дрин ског до бро вољ ца“, „Код 
срп ског Пи је мон та“ (из при по ви јет ке Ка пе тан Мар јан), „Код по љо при-
вред ни ка“ (из при по ви јет ке „Че сна ста ри на!...“), „Код Тер мо пи ла“ или 
„Ман ти на ка фа на“ (из при по ви јет ке Пу ту ју ће дру штво), „Код пло ва на“ и 
„Злат ног ша ра на“ (из при по ви јет ке По гре шно екс пе до ван ама нет), „Код 
пре пе че ни це“ (у Зо ни Зам фи ро вој), „Ка си на“ из при по ви јет ке Ћир Мо ша 
Абен ша ам. 

Без прем ца су у том по гле ду при мје ри из бе о град ског жи во та, а ме ђу 
њи ма по себ но из два ја мо при по ви јет ке Ка пе тан Мар јан, По гре шно екс пе-
до ван ама нет, Пу ћин та та, Ми ка и Ми ки ца, Нац ко ва же нид ба, Па зар за 
ста ро и сл. При че о пи ја ни ца ма пред ста вља ју оми ље не Срем че ве за пле те 
из град ског жи во та, а ка фа не се у њи ма пре о бра жа ва ју у не фор мал не по-
зор ни це и је ди на оно вре ме на „ме ста за ужи ва ње“ си ро ма шног сви је та, не-
моћ них и про ма ше них, те оне мо гу ће них и нео ства ре них љу ди са со ци јал-
не пе ри фе ри је (Јо ва но вић Вла ди мир 2006: 567–591). За Срем ца је ка фа на 
мје сто на ко јем се у нај а у тен тич ни јем об ли ку ис ка зу ју све ма ни фе ста ци је 
жи во та, а ње го ви пи ја ни ју на ци су до бро ћуд на „ве се ла бра ћа“ или не на-
ме тљи ви осо бе ња ци и са мот ња ци, ко ји не зна ју за ло ше на мје ре, за зло и 
па кост. У ка фа на ма оства ру ју под јед на ко ра до сне и тра гич не тре нут ке, 
нео ства ре не сно ве и про ма ше на на да ња, са ри јет ким жи вот ним по стиг ну-
ћи ма и крат ко трај ном сре ћом. Мо жда баш за то је за Срем че ве ју на ке ка-
фа на дра жа од по ро дич ног до ма, а тај кон траст нај пот пу ни је је ис ка зан у 
при чи По гре шно екс пе до ван ама нет: „Ви ше је во лео ка фа ну не го ку ћу, 
ка фан ско не го ку ћев но је ло, ка фе џи ку не го до ма ћи цу, до ми не не го по ле-
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зну лек ти ру, ве се ље и жа гор ка фан ски не го ти ши ну и дре меж до ма ћи, до-
кле ни је, уса вр ша ва ју ћи се та ко, до тле до те рао да му је до ста би ло да ви ди 
ме хан ску лам пу и чу па вог кел не ра и ма ло чи ста, пра зна ме ста, на оној ра-
за пе тој му ше ми за ве ре си ју, а сам је се би до вољ но дру штво био, дру га 
дру штва ни је ни тра жио.“

Без прем ца је у том по гле ду те ма ти за ци ја тра гич не суд би не глав ног 
ју на ка ал ко хо ли ча ра у при по ви је ци Ка пе тан Мар јан. Из ра зи та је анег до-
та из ју на ко вог ка плар ског жи во та, ка да су му у спи ско ви ма ду го ва ња, за 
раз ли ку од ње го вих ис пи сни ка, углав ном би ле ис пи са не ка фан ске став ке 
са „вру ћим ра ки ја ма и вру ћим ру мо ви ма“. У слич ној функ ци ји се на ла зе и 
оми ље не ју на ко ве ша љи ве при че о „Сул та ну и Ери“, као и опи си ва ње ис-
трај них ка фан ских умо ва ња и на ра во у че ни ја о ље ко ви тим свој стви ма и 
ври јед но сти ма цр ног ви на. Ка пе тан Мар јан, хе рој у ра то ви ма, а гу бит ник 
у мир но доп ским вре ме ни ма, са сво јим ка фан ским дру штвом сло жно гр ди 
ље ка ре, апо те ке и ли је ко ве, те из го ва ра пра ве по хва ле цр ном ви ну као не-
пре ва зи ђе ном ли је ку за сва ку бо ље ти цу. У при чи По гре шно екс пе до ван 
ама нет при ка за но је пи ја но дру штво у ка фа ни „Код пло ва на“, а за вр шни цу 
њи хо ве ве чер ње те ре вен ке пред ста вља ко мич на за мје на ју на ка, та ко да су 
умје сто пи ја ног пен зи о ни са ног те ле гра фи сте Ви ће Ви ћи ћа у ње го ву ку ћу 
и ње гов кре вет „екс пе до ва ли“ дру гог пи јан ца. У при чи Ми ка и Ми ки ца ис-
при ча на је ша љи ва епи зо да о то ме ка ко је пи ја ни ца мо лер остао без во ље-
не дје вој ке. У при чи Нац ко ва же нид ба при ка за на је ко мич на епи зо да из жи-
во та пи ја ни це обу ћа ра, ко ји се за пио са дру штвом у ка фа ни и за бо ра вио да 
оде на за ка за но вјен ча ње. У при чи Пу ћин та та опи са на је ша љи ва до сјет ка 
за хва љу ју ћи ко јој је пи ја ни мо лер од же не до био „не за слу же ну ве че ру“.

При ка зу ју ћи ка фа не и жи вот пи ја на ца, Сре мац ни је на ме тљи ви оштри 
кри ти чар, ни ти же ли да ди рект но по у ча ва и упо зо ра ва (је ди ни при мјер 
ди рект не кри ти ке и по у ча ва ња про тив пи јан ства про на ла зи мо у два де се-
тој гла ви ро ма на Поп Ћи ра и поп Спи ра у епи зо ди са ус пут не чар де у ко ју 
су по по ви свра ти ли при ли ком пу то ва ња на ауди јен ци ју у Те ми швар), не го 
све по сма тра кроз ша љи ве или бе за зле не си ту а ци је, из пер спек ти ве чо вје-
ка ко ји је и сам во лио ка фан ски ам би јент, али не онај у глав ним ули ца ма у 
ко ји је до ла зи ла го спо да, не го онај са за ба че не град ске пе ри фе ри је, јер је у 
тим ма лим и не у глед ним про сто ри ма про на ла зио аутен тич ну гра ђу и 
људ ске суд би не за сво је при че. 

Ти пич ну сли ку жи во та бе о град ске пе ри фе ри је про на ла зи мо у при чи 
Па зар ‘за ста ро’, ко ја је за сно ва на на при ка зу раз мје не ро бе у јед ној им про-
ви зо ва ној пи ја ци, бу вља ку. Сре мац је на мјер но при чи дао па ро дич ни под-
на слов „при вред но-еко ном ска сли ка из жи во та бе о град ских до ма ћи ца“, а 
за тим нас упо зна је ка ко су бе о град ске до ма ћи це из си ро ма шних че твр ти 
са Ци ган ка ма вје што раз мје њи ва ле ста ру ро бу, стра сно се по га ђа ле и цјен-
ка ле, све док не би до шло до ре дов не сва ђе због ома ло ва жа ва ња и обез-
вре ђи ва ња по ну ђе них ства ри, та ко да је мо рао да сту пи на сце ну и пи сар 
Па ја (ко јег су зва ли „ле по пи сар че“), те мје сни по зор ник и сл.
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2.3. То по си чар ши је и ћиф тин ског мен та ли те та, те сен за ци о нал них 
при ча ко је су оп сје да ле сва ко днев ни жи вот па лан ке, при сут ни су у мно го-
број ним Срем че вим дје ли ма, али је при мјер при по ви јет ке из бе о град ског 
жи во та „Че сна ста ри на!...“ сва ка ко не пре ва зи ђен. На кон смр ти но во пе че-
ног бе о град ског га зде Си би на Си би но ви ћа, на су прот гло ри фи ка ци ји ње го-
ве лич но сти и дје ла у пла ће ним но вин ским не кро ло зи ма, што пред ста вља 
ти пич ни из раз оно вре ме ног свје сног на сто ја ња по ро ди це да бу де „кре а тор 
ко лек тив не сли ке по кој ни ка“ (Бо ро зан 2006: 929), пра ву исти ну о бо гат-
ству ко је је сте као и сум њи вом ка рак те ру и мо ра лу ју на ка са зна је мо тек у 
чар шиј ским ко мен та ри ма у ка фа ни, на ули ци, при ли ком са хра не и сл. У 
том сми слу до ла зи до пу ног из ра жа ја и дво сми сле ни на слов при по ви јет ке, 
ко ји је про и за шао из ло гич ке дис хар мо ни је основ ног зна че ња при дје ва и 
име ни це у син таг ми „че сна ста ри на“, а њи хов иро нич ни по тен ци јал на ро-
чи то је по ја чан ин тер пунк циј ским озна ка ма, као што су зна ци на во да, уз-
вич ник, тач ки це, чи ме се упу ћу је на не до вр ше ност и на мје р ну не до ре че-
ност ис ка за. 

Чар шиј ски ко мен та ри о из не над ној смр ти „углед ног до ма ћи на“ по ка-
зу ју да бе о град ски бо га ти тр го вац и по сјед ник мно гих не крет ни на ни је пре-
ми нуо због бо ле сти или због ка кве не сре ће, не го је пре сви снуо из чи сте 
ма ло гра ђан ске за ви сти за то што му је пр ви ком ши ја по чео да зи да још је-
дан спрат на ку ћи, због че га је ње го ва ку ћа оста ла ма ња и не у глед ни ја. На 
чар шиј ској по зор ни ци у ка фа ни „Код по љо при вред ни ка“ кроз иро нич не 
ко мен та ре го сти ју, ме ђу ко ји ма пред ња че љу ди исто га ко ва ка кав је био и 
по кој ник (Ва си ли је или „Ва са Чтец“, Пе тро ни је и сл.), као у не кој вр сти 
не пот ку пљи ве суд ни це, са зна је мо да ни су са свим тач ни ни не кро ло шки на-
пи си у но ви на ма да је по кој ни ко во бо гат ство сте че но „вред но ћом“ и „мар љи-
во шћу“, не го да се ра ди ло о су ро вом ћиф ти и ли хва ру. Вр ху нац чар шиј-
ског мен та ли те та до ла зи до из ра жа ја у са мом гро теск ном при ка зу спро во да, 
у ко јем су при сут ни раз го ва ра ли и сми ја ли се, па да ле су ша ле и до сјет ке, 
као да су до шли на не ку свад бу, а не да ода ју по сљед њу по част по кој ни ку. 
На су прот то ме, при ка за ни су и ко мен та ри обич ног сви је та („оних ко ји не 
уме ју да пи шу“), ко ји је ста јао ис пред сво јих ку ћа, у ба шта ма и на ули ци, 
те без за зо ра из но сио ствар ну исти ну о лич но сти умр ло га. Без прем ца је у 
том по гле ду ка зи ва ње Пер ке „ве шер ке“ о Си би ну „осмо три те љу“ и ње ним 
ру жним ис ку стви ма док је би ла под ста нар у јед ној ње го вој ку ћи. 

Ко ли ка је сна га чар ши је нај бо ље нам по ка зу је за вр шна сце на у ро ма-
ну Ву ка дин. По што глав ни ју нак ово га ро ма на, не пре ва зи ђе ни ка ри је ри ста 
срп ске про зе Ву ка дин Кр кљић, не успи је ва да пол трон ством стек не ука зно 
зва ње и по ста не ца ри ник, по сти же то уз по моћ чар шиј ског јав ног мње ња 
за хва љу ју ћи сла ви ко ју је сте као у по зна тој ори ја шко-ла кр ди ја шкој сце ни 
кро ће ња цир ку ског ма гар ца Бу це фа ло са. И у мно гим дру гим сег мен ти ма 
ово дје ло пред ста вља пра ву ри зни цу за ра зу ми је ва ње па ла нач ких стра сти 
и ћиф тин ског мен та ли те та, за ра зу ми је ва ње чи нов нич ких суд би на и мо-
но то ног жи во та по над ле штви ма и кан це ла ри ја ма. За па ла нач ке стра сти су 



упе ча тљи ве епи зо де ко је го во ре о ју на ко вом уче њу за на та и ше гр то ва њу, у 
ко ји ма до ла зи до из ра жа ја исми ја ва ње ла ко вјер них ку па ца. Из два ја мо упре-
да ње сви ле ног пре ди ва пре ко со ка ка и на го ва ра ње про ла зни ка ко ји су до шли 
са се ла да га пре ска чу, чар шиј ско бри ја ње, тра же ње Ка ска ло вог ду ћа на, као 
и мно ге дру ге епи зо де у ко ји ма је ју нак под у ча ван ка ко да „на га ра ви“ куп-
це. За ра зу ми је ва ње чи нов нич ке суд би не упе ча тљи ве су ју на ко ве епи зо де 
из прак ти кант ске ка ри је ре, са пор тре ти ма по лу пи сме них, али лу ка вих и 
под му клих ка ри је ри ста и сл. 

Ти ме се у Срем че вом дје лу на го то во не по гре шив на чин по ка зу је да је 
ма ло гра ђан ски или па ла нач ки дух јед но од по губ них, али и не из бје жних 
по сље ди ца ло шег др жав ног упра вља ња, упро па шће не еко но ми је, не из гра-
ђе ног школ ског си сте ма, те по ре ме ће них и не у те ме ље них мо рал них ври-
јед но сти. То је при род на по сље ди ца ко ја су стиг не сва ку за јед ни цу у ко јој 
пре о вла ђу је са мо во ља умје сто уре ђе ног по ли тич ког по рет ка, у ко јој пре-
овла ђу ју пол трон ство и са мо об ма њи ва ње умје сто људ ског до сто јан ства, у 
ко јој се из бун тов ног от по ра па да у оча ја ње или рав но ду шност. Та ква ма-
ло гра ђан шти на, про же та спе ци фич ним об ли ци ма при та је ног при ми ти ви-
зма, би ла је и оста ла глав на коч ни ца у оства ри ва њу свих дру штве них ври-
јед но сти: „Ис ку ство нам је па ла нач ко. По не кад, опа сно је (и ка жњи во) ре ћи 
то на ухо па ла нач кој охо ло сти; по не кад, ме ђу тим, ова реч иде до пој ма суд-
бин ског: па лан ка је, ка же се, на ша суд би на, наш зао удес“ (Кон стан ти но вић 
1969: 5).

2.4. То по си град ских ју на ка су мно го број ни и ра зно вр сни у Срем че вој 
про зи. Мо же мо да из дво ји мо не ко ли ко ка рак те ри стич них при мје ра. Не над-
ма шан је ва ра ли ца ла ко вјер них мла дих ко ле га са кре дит ним мје ни ца ма, 
по штан ски чи нов ник Јо ван Мак сић, зва ни „Ва тра“, из при по ви јет ке Бо жић-
на пе че ни ца. Ти пи чан зе ле на шки пор трет про на ла зи мо у ли ку чар шиј ског 
„па у ка“ га зда-Та са из при по ви јет ке Но ва го ди на. Пе ра „Дру же ски“, из исто-
и ме не при по ви јет ке, пред ста вља тип ла ко вјер ног му жа, ко јег ма гар че же-
ни ни удва ра чи. Кир Ге рас из исто и ме не при по ви јет ке, пред ста вља ме то ни-
миј ски лик (Ра дин 1987: 5–21), за мје ну за ци је лу грч ко-цин цар ску ет нич ку 
гру пу у Бе о гра ду и Ср би ји кра јем 19. ви је ка и сл. Ме ђу град ским ју на ци ма 
зна чај но мје сто при па да и об ли ко ва њу ли ко ва „ве се лих пи ја ни ца“, а ме ђу 
њи ма је на ро чи то ин те ре сан тан тра ги ко мич ни ла кр ди јаш, пен зо ни са ни те-
ле гра фи ста Ви ћа Ви ћић: „Кад је тре зан, па ме тан чо век, бла го од чо ве ка; 
али чим за сед не у дру штву, по сле две три ча ше, ње га ухва ти ви но, и он је 
увек би вао пр ви го тов. Па и та да је био кра сан, са мо се сме јао и љу био“.

Нај пот пу ни је су об ли ко ва ни град ски ју на ци у ни шкој про зи. Сре мац 
је на ро чи то зна чај не до ме те оства рио у Ив ко вој сла ви, ко ја пред ста вља „ли-
те рар но уве ли ча ну сли ку“ оно вре ме ног не у мје ре ног про сла вља ња кр сне 
сла ве чи ји су кри те ри ју ми успје шно сти би ли уте ме ље ни на обил но сти тр пе-
зе и мно го број но сти го сти ју, за хва љу ју ћи ко ји ма је „об ли ко ван обра зац по-
на ша ња не при ме рен сла ви“ (Јо ва но вић Бо јан 2006: 606). „Ђу веч-кар да ши“, 
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Кал ча, Кур јак, Смук и Ив ко, има ју ка рак тер ла кр ди ја ша, а Све ти слав је ко-
мич ни за не се њак. Кал чин пор трет је ко мич ки нај функ ци о нал ни ји. У ње-
го вом ре љеф ном об ли ко ва њу до шло је до пот пу ног оства ре ња ма ске ла кр-
ди ја ша, ко ји ства ра ве се лу ат мос фе ру и за ба вља оку пље но дру штво, али 
се од ли ко ва сво јих по бра ти ма (Смук, Кур јак, Ив ко), раз ли ку је по до дат-
ним осо би на ма: хва ли са њу (по че му је бли зак с ти пом mi li tis glo ri o si ре не-
сан сних ко ме ди ја, те по че му је сво је вр сни ли те ра р ни пан дан Љу би ши ном 
Ка њо шу Ма це до но ви ћу, ко ји му је прет хо дио, као и Ко чи ће вом Си ме у ну 
Ђа ку и Ћо пи ће вом Ни ко ле ти ни Бур са ћу, ко ји су у срп ској књи жев но сти 
усли је ди ли иза ње га, а с ко јим је на ори ги на лан на чин до гра ђе на она неоп-
ход на лир ска цр та у еп ском пор тре ту бал кан ског ho mo he ro i cus-a), и љу бав-
ном за не се ња штву и фан та зи ра њу, по че му је бли зак са ли ко ви ма пре ва-
ре них и исми ја них му шка ра ца. Сим би о зом ра зно род них ти по ва, Кал ча је, 
ка ко је то до бро уочио Бо шко Но ва ко вић, „по стао срп ски Тар та рен и још 
не што ви ше – но си лац ус пе лог спо ја ме ди те ран ске при по ве дач ке ма ште, 
не у кро тљи ве бе криј ске при ро де и еле гич не че жње за ле по та ма жи во та“ 
(1972: 28). 

У из дво је ној ка рак те ри за ци ји Кал че на ро чи то до ла зе до из ра жа ја ло-
вач ке ла жи и пре тје ри ва ња, ко ја су умјет нич ки ве о ма па жљи во мо ти ви са-
на, та ко да је ра ди што ефект ни је по ред бе не гра да ци је Сре мац увео и лик 
пан дан, Ми ле та Сој та ри ју. Анег дот ско из ла га ње Кал чи них ло вач ких под-
ви га не са мо да је до бар при мјер по ступ ка на ра тив ног про ши ри ва ња, за-
хва љу ју ћи ко јем „де ло до би ва ка рак тер мо за и ка од за ни мљи вих епи зо да и 
жи во пи сних сли ка лич но сти“ (Скер лић 1964: 307–308), не го је и до бар при-
мјер ка ко се не са мо на пла ну цје ло куп ног дје ла, не го и у епи зо диј ској рав-
ни, ку му ли ра и оства ру је по сту пак ко мич ног пре у ве ли ча ва ња. Ка зи ва ње 
за по чи ње бла гим ка ри ка ту рал ним раз об ли ча ва њем Кал чи не ло вач ке ма-
што ви то сти, кроз при мје ре у ко ји ма му про за ич ни ји слу ша о ци по ку ша ва ју 
да сру ше илу зи је до бро на мјер ним ко мен та ри ма: „Кал чо, бра те, од ва лио си; 
ла жеш, бра те, ла жеш! Кал ча се, исти на, бра нио, али ка ко ни кад ни је мо гао 
да се по зо ве на ни ко га сем на сво га вер но га Ча пу, а овај, као и сва ки пас, 
не мо же да бу де све док, – то је оста ло ми шље ње по сви ма ма ха ла ма: да је 
Кал ча, исти на, до бар друг и чо век ло вац, али да Кал ча хо ће по че шће, бо-
га ми, и мно го да ла же“. Та ква је и анег до та о срп ском кра љу Ми ла ну ко ји 
је до шао рав но у Кал чин ду ћан да по зај ми гла со ви то га Ча пу за лов, али 
по што је био пре ру шен Кал ча га је у пр ви мах од био. Из ла га ње глав не 
Кал чи не ло вач ке аван ту ре пре ра сло је у гро теск ну фан та зи ју. При ча лац у 
за но су не са мо да пре на гла ша ва и уве ћа ва ко ли чи ну уло вље них зе че ва, 
ја ре би ца и срн да ћа, да је мо рао узе ти „под ћи ри ју јед но мо га ре из лој зе“, 
не го је по ми је шао и го ди шња до ба, и кли мат ска ста ња, та ко да по ла зи у 
лов у „зим ње вре ме“, а у по врат ку „пе че зве зда од о згор ке, као у ле то; зној 
лип ти, бож’ке, лип ти та да по цр ца мо и мо га ре и ја!“

Нај о со бе ни ји ко мич ни тип из ва ро шког жи во та ко ји је ре а ли зо ван у 
Зо ни Зам фи ро вој пред ста вља Ма не то ве тет ка, чу ве на „бе ћар-До ка“. Да ју ћи 
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јој по чет ну уло гу „ак тив ног по ма га ча“ у струк ту ри ко мич ног за пле та, Сре-
мац је у ка рак те ру ове ју на ки ње умјет нич ки по сти гао пот пу но за о кру жен, 
у срп ској књи жев но сти углав ном до та да не по знат тип му шко ба ња сте же не. 
До ка је пу ши ла као Тур чин, пи ла је ма сти ку, сје ди ла пре кр ште них но гу, 
че сто је зна ла да се за бо ра ви па да зви жди со ка ком, има ла је оби чај да се 
по ту че, да до ба цу је ли је пим дје вој ка ма и слич но. На ро чи то је упе ча тљи во 
њен нео бич ни ка рак тер пре до чен ка да је са мо вољ но оти шла ха џи-Зам фи-
ро ви ма да за про си Зо ну за Ма не та. На ве де на сце на упе ча тљи во при ка зу је 
и ка рак те ри стич ну сли ку при ват ног жи во та у том ди је лу Ср би је на кра ју 
19. ви је ка. До ка не на ја вље но до ла зи у чор ба џиј ску ку ћу, у не дје љу у по по-
днев ним ча со ви ма од мо ра, та ко што већ на чи ном на ко ји је за тво ри ла вра та 
ле ђи ма („и већ оста лим“), на го вје шта ва уку ћа ни ма да ће усли је ди ти про-
ше ви на. Од мах по сли је то га ула зи у ди ја лог са Зо ни ном мај ком и тет ка ма 
о мо гу ћој про ше ви ни „њи хо ве“ Зо не за „ње ног“ Ма не та, а кад је на и шла на 
од би ја ње и про ти вље ње, раз го ро па ди ла се и свој би јес ис ка ли ла нај при је 
на Зо ни ним тет ка ма, а за тим и на ха џи-Зам фи ру, ко ји се тек био про бу дио 
од До ки не га ла ме и она ко бу но ван ни је ни слу тио о че му се по вео раз го вор. 
До ка се иро нич но обра ћа Зо ни ним тет ка ма, ко је су твр ди ле „не је ни де те 
за да ва ње“: „Мо ри, кој ве, пи та: бри чи ли се вла ди ка? Ја си с до ма ћи цу збо-
рим!“ Од мах за тим их у фор ми алу зи је „опо ми ње“ шта се мо же де си ти ако 
Зо ну ко јим слу ча јем да ју за „зев зе ка“ Ма ну ла ћа: „Е, дај те гу, по дај те гу за 
не при ли ку, за Ма ну ла ћа то га – пла ну До ка. – Ама по слен да ви не бид не 
кри во кад, ете, ста не да пра ћа шеф те ли је по дру ги...“ Кад се по ја вио ха џи-
-Зам фир, До ка га нај при је под сје ћа на ње го ве прет ке „ко ри та ре“ и „вр ти-
ва га не“, па на не у мо љи во жи вот но „ко ло сре ће“, на ко је се „као на ка кав 
мер ди вен, јед ни ка че, а дру ги сла зе“: „Мо ри, ти си ла зиш низ мер ди вен, а 
мој Ман ча се то прв ка чи...“ По што је ха џи ја на то са ви си не уз вра тио под-
смје шљи вом и увре дљи вом из ре ком „Ви де ло се ку че у ча ши ре па се фа-
ти ло у оро“, До ка му раз ја ре но уз вра ћа: „Зна јеш ли, бре, ако до фа тим саг 
ове нал не (и по ка за му сил не на лу не пред вра ти ма), све ћу ти ги фр љим и 
оби јем о гла ву... Ћу те бом бар ди рам по ту гла ву ка ко Ср би Ми тад па ши ну 
та би ју на Ви ник! Не сре ћо вр ти ва ган ска и ко ри тар ска!...“ До ка ће ка сни је 
би ти упу ће на и у ор га ни за ци ју ла жне от ми це и са нај ви ше стра сти ће под-
сти ца ти Ма не та да ис тра је у то ме по ду хва ту, хва ле ћи ње го ву кри јум чар ску 
„Ђор ђи ји ну крв“. 

Ме ђу Срем че вим при ча ма из ни шког жи во та у чи јем умјет нич ком сре-
ди шту је ка рак те ри за ци ја ју на ка (Ибиш-ага, Ћир Мо ша Абен ша ам, Јек сик- 
-аџи ја) нај зна чај ни је мје сто при па да Ибиш-аги. Ка зи ва ње о ни шком Тур-
чи ну, ко ји је на кон осло бо ђе ња гра да кре нуо у се лид бу за јед но са оста лим 
су на род ни ци ма, па на ра стан ку гла со ви ту сво ју ку ћу у Са гир-Кип ти јан-ма-
ха ли про дао у по ла ци је не ком ши ји Ста ври ји При зет ку, са мо да би оста ла 
у до брим и по у зда ним ру ка ма, али и да би му омо гу ћио да на по кон до ђе до 
сво је ку ће, те се осло бо ди подсмје шљи вог на дим ка „При зет ко“, пре ра ста 
у свје до че ње о ве ли чи ни људ ске ду ше, о су сјед ској ху ма но сти, ко ја не по-



114

зна је кон фе си о нал не или на ци о нал не гра ни це, а ко ја оста вља ду го трај ни 
траг о чо вје ку и ње го вом по сто ја њу.

На ве де на при по ви јет ка је дра го цје на за об ли ко ва ње ти по ва град ских 
ју на ка и по то ме што Сре мац укљу чу је и оне љу де ко ји во де по ри је кло из 
дру гих под не бља. На при мјер, из ужич ког кра ја и за пад не Ср би је, као што 
су би ли на дри а дво ка ти и но ви на ри Јев ђо Ми ћо вић Мо кро го рац и Ми ћа 
Јев ђо вић Ари љац, у ко ји ма је са до ста кри тич но сти об ли ко ван мен та ли-
тет по лу ин те лек ту а ла ца, вје штих ва ра ли ца и љу ди про бле ма тич ног мо ра-
ла и ци ље ва. О љу ди ма ко ји су по ти ца ли из на ве де них под не бља, Сре мац 
са на гла ше ним са ти рич ким под сми је хом пи ше и у дру гим дје ли ма, по пут 
ро ма на Ли му на ци ја на се лу и Ву ка дин.

У при по ви је ци Ћир Мо ша Абен ша ам ка рак тер шкр тог и ште дљи вог 
ни шког тр гов ца, Је вре ји на Ћир Мо ше Абен ша а ма, Сре мац об ли ку је кроз 
из ла га ње ша љи ве си ту а ци је о то ме ка ко су раз от кри ве не сит не ју на ко ве 
под ва ле и за ки да ња ко но ба ра, те му огра ни че на ду го го ди шња „по вла сти-
ца“ у ка фа ни „Ка си на“, по ко јој је имао пра во да као до бар ком ши ја, чи ји се 
ста ри ду ћан на ла зио од мах до мо дер не пив ни це, мо же у по ла ци је не пи ти 
ка фу. На по ре до са при ка зи ва њем та кве за ни мљи ве и нео бич не си ту а ци је, 
те са умјет нич ким пре о бли ко ва њем ствар ног Ни шли је из по сљед њих де-
це ни ја ХIХ ви је ка у књи жев ног про та го ни сту (Сре мац исто га ју на ка по-
ми ње и у Зо ни Зам фи ро вој), пре до че на је и убр за на ур ба ни за ци ја Ни ша и 
пре ра ста ње не ка да шње ори јен тал не па лан ке у мо дер ни град. 

У екс по зи ци о ном ди је лу при по ви јет ке осви је тље на су сва бит на свој-
ства ју на ко вог мен та ли те та. Ка рак те ри стич не су ко мич не епи зо де о то ме 
ка ко су се Тур ци ша ли ли с њим док је при је осло бо ђе ња био члан Меџ ли-
са, ка ко га је због бра де и нео бич не фи зи о но ми је ком шиј ски ја рац др жао 
за срод ни ка, те ка ко се не ка кав лу ди Ме мет ре дов но при ли ком су сре та с 
ћир-Мо шом хва тао ру ком за бра ду и „вре чао ја ре ћим гла сом“. Је дан умјет-
ник ко ји је сли као ико но стас но ве ни шке цр кве угле дао се баш на ње го ву 
фи зи о но ми ју при из ра ди Је вре ји на у при ка зу сли ке Хри сто са пред Пи ла-
том. Као по себ но ко мич но оби љеж је из дво је но је ћир-Мо ши но ка ри ра но 
и са свим де мо ди ра но пра знич но оди је ло, по ко јем је био је дин ствен у ци је-
лој ва ро ши, а би ло је са чи ње но од не по де ри ве де бе ле ве не ци јан ске чо хе од 
ко је су се не кад та па ци ра ли си це ви на ко чи ја ма. За та ко упа ра ђе ног ју на-
ка Сре мац на гла ша ва да је над ма шио и нај о ри ги нал ни јег и нај ек сцен трич-
ни јег Ен гле за. Ју на ко ва ци ци ја шка на рав и тр го вач ке не во ље с вла сти ма 
про ис те кле из пре тје ра не шкр то сти по слу жи ле су пи сцу и за пре до ча ва ње 
град ске ат мос фе ре у но во ме Ни шу, те раз ли чи тих про сла ва, де пу та ци ја, 
ма ни фе ста ци ја, про кла ма ци ја и мо би ли за ци ја, ко је су по ју на ко вом мње-
њу би ле пре пре ка за тр го ва ње и до бру за ра ду.

Сре ди шњи мо тив ко мич ног об ли ко ва ња ју на ко вог ка рак те ра пред ста-
вља ка зи ва ње о „по вла сти ца ма“ ко је је успио да очу ва у ка фа ни Ка си на, чак 
и он да кад је мо дер ни зо ва на и кад су Ср би за го спо да ри ли Ни шом. Пре до-
че но је то из раз ли чи тих угло ва, ме ђу ко ји ма је на ро чи то ка рак те ри стич но 
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при ка зи ва ње оми ље них ћир-Мо ши них ме ди та ци ја о ком шиј ским од но си-
ма, за тим кроз епи зо ду у ко јој је укљу чен у при чу но ви „цел кел нер“ На ум, 
те кроз апо стро фи ра ње го сти ју „муф та ша“, ме ђу ко ји ма је на ро чи то из дво-
јен Јев та Ци вил, као пр ва „жр тва“ пе дант ног и лу ка вог На у ма. Из два ја њем 
и пре у ве ли ча ва њем зна ча ја ко ји је за глав но га ју на ка има ла „по вла сти ца“, 
тј. пра во да пи је ка фу у по ла ци је не у на ве де ној ка фа ни, ефи ка сно је при-
пре мљен ка сни ји ко мич ни пре о крет, про ис те као из раз от кри ва ња зло у по-
тре бе. Ћир-Мо ша се до сје тио па је по чео да ла жно при ка зу је број по пи је-
них ка фа, а по ло ви ну нов ца ко ји су дру ги го сти оста вља ли на сто лу по ред 
по пи је ног пи ћа узи мао је за се бе ко ри сте ћи се не мар но шћу и не па жњом 
ко но ба ра. Раз от кри ва ње и нај при је од у зи ма ње, а по том огра ни ча ва ње, ју-
на ко вог пра ва на ка фан ску по вла сти цу, оства ре но је кроз ко мич ну ди ја ло-
шку си ту а ци ју у ко јој уче ству ју ћир-Мо ша и На ум, да би у епи ло гу при-
по ви јет ке био ка ри ки ран по вра так по вла сти це, али „с ко би ли цом“, тј. 
„мак суз-фил џа ном“ у ко јем је на да ље ис кљу чи во слу же на ка фа ста ро ме 
шкр ти ци и пре ва ран ту.

У при по ви је ци Јек сик-аџи ја, кроз те ма ти за ци ју анег до те о не у спје-
шном пу ту на ха џи лук ни шког бер бе ри на Миц ка Ми ци ћа, пре до чен је с 
јед не стра не ка рак тер чо вје ка скло ног оп се си ја ма и пре да ном по све ћи ва њу 
раз ли чи тим стра сти ма (уда ра ње у там бу ру, у мла до сти је чи тао љу бав не 
ро ма не, за тим је пре шао на „стра шне ства ри“ из кри ми нал не би бли о те ке, 
на пра сно пре да ва ње вје ри и бо го бо ја зно сти...), а с дру ге стра не је фи но 
об ли ко ва на на рав и не у мо љи ви мен та ли тет „ни шке чар ши је“, ко ја је с под-
сми је хом и пре зи ром гле да ла на Миц ков пут у Све ту Зе мљу, као не што са-
свим не при мје ре но за бер бе ри на и чо вје ка ње го вог ка рак те ра. У увод ном 
ди је лу, у ко јем је пред ста вљен ју на ков пор трет при је чи та ња „Жи ти ја Алек-
си ја че ло вје ка бо жи јег“, до ми ни ра ју ша љи ве епи зо де из жи во та бер бер ског 
ста ле жа у Ни шу и нео бич ног до ви ја ња да по пра ве сво је „тан ко ста ње“. 
Усмје ра ва ње објек ти ва на глав ног ју на ка за по че то је ка ри ки ра њем ње го ве 
бер бер ске „фир ме“ („Бер бер ни ца, зу бо вад ни ца и ли це у кра си тељ ни ца Миц-
ка Ми ци ћа Зе мун ца“), а по том и кроз из два ја ње ју на ко вих ве ли ких стра-
сти: уда ра ња у там бу ру и чи та ња књи га.

3.0. Срем че ва умјет нич ка сли ка гра да из ра ста у ме та ре ал ност у ко јој 
се об је ди њу ју ин фор ма ци је о при ват ном и јав ном жи во ту, о сва ко днев ним 
и нео бич ним до га ђа ји ма, гдје па да ју мно ге ма ске о ак те ри ма и њи хо вим 
тај ним или јав ним суд би на ма. Срем че ва умјет нич ка сли ка гра да ка зу је о 
сим бо лич ким зна че њи ма ку ће, те о по ро ди ци као си гур ном уто чи шту, о 
ам би јен ту град ске ули це, град ских тр го ва и град ских квар то ва, у ко ји ма 
се њи хо ви жи те љи осје ћа ју нај спо кој ни је. Срем че ва умјет нич ка сли ка гра-
да ка зу је о град ским ка фа на ма и ка фан ским го сти ма ко ји у тим нај че шће 
не у глед ним и скри ве ним про сто ри ма са град ске пе ри фе ри је, про на ла зе тре-
нут ке при вид не или истин ске сре ће или ма кар на де. Срем че ва умјет нич ка 
сли ка гра да го во ри о на шим ре ги о нал ним мен та ли те ти ма, о укр шта њу 
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ур ба ног и ру рал ног сви је та, о по лу тан ским осо би на ма и ма ло ва ро шким 
стра сти ма. Срем че ва умјет нич ка сли ка гра да ка зу је о укр шта њу до ма ћег 
и стра ног сви је та, о ра зно ли ким ет ноп си хо ло шким осо би на ма, кул ту ри 
жи вље ња и су прот ста вље ним мен та ли те ти ма, о ин те лек ту ал ци ма ко ји су 
као до шља ци би ли не при пре мље ни за жи вот у но вом и раз ли чи том под-
не бљу. Срем че ва умјет нич ка сли ка гра да при ка зу је ти пич не чар шиј ске 
љу де, под јед на ко из глав не, ши ро ке и кал др ми са не ули це, али и са си ро-
тињ ске и блат ња ве пе ри фе ри је, на њи хо ве ра зно ли ке, под јед на ко озбиљ не 
и ко мич не ма ске ко је су но си ли кроз жи вот. 

За хва љу ју ћи све му то ме, мо же мо кон ста то ва ти да су кон крет ни гра-
до ви и про сто ри (а ме ђу њи ма, на ро чи то, Сен та, Ниш и Бе о град), у ко ји ма 
је пи сац нај ду же жи вио и ра дио, сво јим по себ ним ам би јен том, на чи ном жи-
во та, је зи ком и оби ча ји ма, кул ту ром и мен та ли те том ста нов ни ка, сна жно 
до при но си ли об ли ко ва њу умјет нич ке сли ке сви је та, ко ју про на ла зи мо у 
Срем че вим дје ли ма. Ме ђу тим, за хва љу ју ћи све му то ме, мо же мо кон ста-
то ва ти и да је Срем че ва при по ви јед на сли ка гра да оства ри ла сна жан дво-
смјер ни ути цај, да је на из вр стан на чин по врат но до при ни је ла ства ра њу 
јед ног но вог до жи вља ја и пре о бли ко ва ња кон крет них про сто ра у сви је сти 
чи та ла ца свих ка сни јих ге не ра ци ја, та ко да је та умјет нич ка ре ал ност по-
ста ла за пра во и до ми нант на са вре ме на пред ста ва о тим про сто ри ма, пре-
ђа шњим љу ди ма и вре ме ни ма.
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IDENTITY OF THE CITY IN STEVAN SREMAC PROSE

S u m m a r y

The experiment indicated the significant cities and region in which he lived and 
created Stevan Sremac (1855–1906). We extract: Senta, Nis and Belgrade as well as areas 
that have significantly influenced the literary and intellectual formation of the writer. 
We devote special attention to the definition of artistic topos, which established the 
city Sremčev hronotop pripovijednoj prose: the city’s restaurants, the city periphery, 
urban families, the city’s heroes, city stories, rural-urban opposition. In particular, it 
emphasized the two main topos that are in the meaning of the term hronotopa: artistic time 
and space, as well as the creative environment in which images are created Sremac city.
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ПИРАНДЕЛОВА ТРАГИКОМЕДИЈА У НАСТАЈАЊУ

Иво Тартаља

СА ЖЕ ТАК: „Ко ме ди ја у на ста ја њу“ као пи шче ва на зна ка жан-
ра ис пред спи ска ли ца у по зо ри шном ко ма ду Шест ли ца тра жи 
пи сца пру жи ла је нит во ди љу из ло же ној ана ли зи нај по зна ти јег 
де ла Пи ран де ло вог. У лан цу прет ход них ка ри ка ко је по ка зу ју ге-
не зу ко ма да ис ти чу се но ве ла Тра ге ди ја јед ног ли ка (1911) и Раз-
го вор са ли ци ма I и II (1916). Док су у но ве ла ма има ги нар на ли ца 
сту па ла у раз го вор са При по ве да чем, ов де та ква ли ца до ла зе на 
по зор ни цу пред по зо ри шну дру жи ну са слич ним зах те вом да по-
ста ну ју на ци књи жев ног умет нич ког де ла.

У ра ду се да ју ар гу мен ти да је Пи ран де ло ва кри ти ка есте-
ти ке Бе не де та Кро чеа, по ле ми ка са ис так ну тим фи ло зо фом са-
вре ме ни ком ко ја има за па же но ме сто у пи шче вој есе ји сти ци, 
пре ћут но угра ђе на у си же Шест ли ца тра жи пи сца.

Ако је реч о жан ру, де ло је бо ље од ре ди ти као тра ги ко ме ди ју.
KЉУЧНЕ РЕ ЧИ: ко ме ди ја, тра ги ко ме ди ја, по зо ри ште, ли це, 

ка рак тер, есте ти ка Кро че о ва, есте ти ка Пи ран де ло ва

Све је по че ло од док то ра Фи ле на из но ве ле Тра ге ди ја јед ног ли ка. У 
тој Пи ран де ло вој но ве ли из 1911. го ди не при по ве да се, у пр вом ли цу, о 
чуд но ва тој зго ди у од ре ђе ном вре ме ну; али не и у про сто ру. При по ве дач 
из ве шта ва чи та о ца да је уоби ча јио сва ке не де ље од 8 до 13 ча со ва при ма ти 
и са слу ша ва ти ли ца из сво јих бу ду ћих но ве ла. Пр ви је ути сак да то При-
по ве дач оба вља не ка кве при је ме у сво јој рад ној со би. Ту ће со бу ка сни је и 
по ме ну ти. Али по ка зу је се да је реч о има ги нар ним по се ти о ци ма. До су сре-
та ња са њи ма до ла зи, ка ко је је ди но и мо гу ће, у ма шти При по ве да че вој. 
По ме нут ће би ти и не ки стар чић из Пи ран де ло ве већ об ја вље не но ве ле, 
али са да се пред сто лом ти ска ју не ка но ва ли ца ис ту ра ју ћи се бе, по је ди-
нач но или груп но, не би ли до би ла књи жев ну об ра ду. 
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За раз ли ку од оста лих ли ца што се ну де за ју на ке бу ду ћих но ве ла, 
док тор Фи ле но се ја вио пр ви пут при ли ком чи та ња ро ма на не ког не на ро-
чи то ве штог пи сца. При по ве дач је, као чи та лац, у том ро ма ну за па зио за-
ни мљи вост на до буд ног фи ло зо фа, про на ла за ча ме то де ко ја љу ди ма тре ба 
да до не се рас те ре ће ње од свих ду шев них пат њи: док то ро ва спа со но сна те о-
ри ја из и ску је да се жи вот по сма тра из да ле ке бу дућ но сти, као кроз пре о кре-
нут дур бин, не би ли се сва ко са да шње зло ука за ло ве о ма ума ње но.

Ме ђу па пир на тим љу ди ма-сен ка ма у не спрет но во ђе ном за пле ту не-
у спе шног ро ман си је ра мар кант на фи гу ра док то ро ва ука за ла се но ве ли сти 
у уло зи чи та о ца као не за слу же но упу ште на и док тор Фи ле но због те не-
прав де лич но до ла зи но ве ли сти са ва па јем да му са да он удах не жи вот. А 
по што је но ве ли сти би ло ис под ча сти да пре у зи ма ту ђе ју на ке, оја ђе ни док-
тор Фи ле но ће пр ко сно из го во ри ти ре чи по вре ђе ног по но са са ста но ви шта 
свих књи жев них ли ко ва: 

Да не ма ри те за ме не, да ме пре зи ре те, ми слим да би сте ми се 
учи ни ли ма ње сви ре пи не го ова ко кад се не ме ша те и са жа ље ва те ме, 
што је, из ви ни те, не до стој но јед ног умет ни ка. Ви нај бо ље зна те да смо 
ми жи ва би ћа, жи вот ни ја од оних што ди шу и по кри ва ју се кр па ма. 
Мо жда смо ма ње ствар ни од њих, али смо за то исти ни ти ји! Жи вот се 
ја вља под ра зним ви до ви ма, дра ги го спо ди не, а ва ма је вр ло до бро по-
зна то да се при ро да слу жи људ ском ма штом, као ору ђем при свом ства-
ра лач ком ра ду. А оно што се ра ђа по сред ством те ства ра лач ке де лат но-
сти, чи је се сре ди ште на ла зи у чо ве ко вом ду ху, при ро да је пред о дре ди ла 
за мно го ви ши жи вот од оно га ко јим жи ви оно што се ра ђа из утро бе 
смрт не же не. Ко се ро ди као књи жев ни лик, ко има ту сре ћу да се ро ди 
као жи вот ни књи жев ни лик, мо же да ома ло ва жи и са му смрт! За ње га 
не ма смр ти. Умре ће чо век, пи сац, то при род но ору ђе ства ра ња, али ство-
ре ни лик ни кад не ће умре ти! А да би био бе смр тан, не тре ба чак да по-
се ду је не ке на ро чи те вр ли не, ни да пра ви чу да. Ка жи те ми ка кав је то 
из у зе тан чо век био Сан чо Пан са! Ка жи те ми ка кав је то из у зе тан чо-
век био дон Абон дио! Па ипак они су бе смрт ни за то што су као жи ве 
кли це има ли сре ћу да на ђу плод ну ма те ри цу, ма шту ко ја је уме ла да 
их од га ји и по диг не за веч ност.1

Свој раз го вор са не вољ ним хе ро јем из гу бље ним за ли те ра ту ру При-
по ве дач за вр ша ва ци нич но: За што Ви, док то ре, као до но си лац спа со но сне 
фи ло зо фи је, не при ме ни те сво ју те о ри ју на соп стве ни слу чај? Има ги нар-
ни раз го вор из ме ђу При по ве да ча и ње го вог не при зна тог, „ту ђег“, ју на ка, и 
ина че до ста опор, за вр ша ва се у од но су на док то ра Фи ле на сви ре по: раз ла-
зом без ре зул та та. У ре ал ној књи жев ној исто ри ји, ме ђу тим, од ба че ни књи-
жев ни ју нак – лу де ли игре, за ко ју је са мо књи жев ност спо соб на! – ис те рао 
је сво је: у Пи ран де ло вој ве ли кој збир ци Но ве ле за јед ну го ди ну док то ров 
гро теск ни лик чу ва сво је не за о би ла зно ме сто.

1 Tra ge di ja jed nog li ka, Pi ran de lo, No ve le, prev. Ju ga na Sto ja no vić, Be o grad 1962, str. 45–52.
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На сли чан мо тив из кру га ра да пе сни ко ве ма ште но ве лист усред сре-
ђу је па жњу и у свом Раз го во ру са ли ци ма 1916. го ди не. Исто риј ски тре ну так 
сту па ња Ита ли је у рат про тив Аустри је и Не мач ке за шао је ов де фа бу ли у 
срж. У но вој при чи о ли ци ма из ма ште спо ља шњи је свет до био мно го чвр-
шће обри се не го у при вид но ка би нет ском окви ру но ве ле из 1911. Свим так-
ма ци ма за ула же ње у не ки ро ман или но ве лу При по ве дач је са да на вра та 
сво је рад не со бе ис ка чио оба ве ште ње да от ка зу је при је ме. А они ма ко ји 
би упр кос дик та ту оп штих при ли ка и да ље хте ли да ис ту ра ју соп стве не 
лич не суд би не ста вље но је на зна ње да мо гу по ку пи ти сво је мол бе и до ку-
мен та па по тра жи ти дру ге спи са те ље, ако би се та кви уоп ште на шли.

Упр кос ис так ну том оба ве ште њу, јед но ли це ко је При по ве да чу већ це лу 
го ди ну до ди ја ва, са мо у ве ре но до ла зи. Ни ти је зна ло ни ти је хте ло да зна 
за звер ства ко ја бе ху по вод ра ту што от по чи ње. На сту па (ста рац је то, да-
ка ко, би ти мо рао!) са сво јом це ло му дре ном по у ком да су ефе мер но сти по-
ли тич ке исто ри је за не мар љи ве. По сма тра све sub spe cie aeter ni ta tis. Ва жни 
су, ве ли, је ди но плач и смех ко ји ма пи сац уме да удах не жи вот: ва жан је 
свет ко ји је осло бо ђен сте га вре ме на. При по ве дач би ра до ста ро ме и сам 
дао за пра во, али у ру ка ма су му днев не но ви не. Европ ска кла ни ца се над 
зе мљу не по сред но над но си. Син му кре ће на гра ни цу, по што се спрем но 
ода звао вој ном по зи ву; из ла же се по ги би ји. 

И у дру гом де лу при по вет ке опет се ја вља ли це са ко јим При по ве дач 
при вид но за по де ва раз го вор. Рат ко ји је у пр вом де лу при по вет ке на ја-
вљен већ је у то ку. Али ат мос фе ра при че бит но је из ме ње на. Из гу био се 
сва ки траг иро ни је. Не ма ов де гро те ске ни ху мо ра до ко јег Пи ран де ло нај-
ви ше др жи. Све је ис пу ње но се том.

Ис пред дру гих ли ца При по ве да чу са да до ла зи ње го ва, не дав но пре ми-
ну ла, мај ка. Ње на ис по вест, из го во ре на уме сто опро штај них ре чи за ко је 
ни је би ло при ли ке, де лу је аутен тич но. Мно гим ауто би о граф ским по је ди но-
сти ма о по ту ца њу по ро ди це ожи вље на су и су ро ва вре ме на ко ја су прет-
хо ди ла ује ди ње њу Ита ли је. А по ен ту при че до но си При по ве да че ва ме ди-
та ци ја о мај ци чи ја ће сен оста ти да жи ви у ње му и о не стан ку оног де ла 
ње га са мог ко ји је ста ри ца у сво јој ма те рин ској све сти чу ва ла. „Ја, син, бе-
јах а ни сам ви ше, ни ти ћу ви ше би ти“2, нај кра ћи је ре зи ме те ме ди та ци је. 
Не по сто ја ност пред ста ве о се би, ње на ус ко ле ба ност у за ви сно сти од пред-
ста ва ко је о на ма има ју или не ма ју на ши бли жњи, упор ни је лајт-мо тив 
Пи ран де ло вог књи жев ног ства ра ла штва.

Мо тив су сре та ња жи вих љу ди са ју на ци ма књи жев них де ла, су о ча ва-
ње ли ца из ма ште са њи хо вим уоб ли чи те љи ма – опет у ма шти – Пи ран де ло 
пре но си на по зор ни цу и нај ши ре об ра ђу је у ко ма ду из 1921. го ди не Шест 
ли ца тра жи пи сца. Од не ког (не и ме но ва ног) пи сца од ба че ни, чла но ви муч-
но рас тр за не по ро ди це, по пут оних ли ца ко ја су при по ве да чу до ла зи ла у 

2 Col lo qui coi per so nag gi, Ope re di Lu i gi Pi ran del lo, vol II, No vel le per un an no, vol II, 
Ar nol do Mon da do ri Edi zi o ne, 1957, pp. 1127–1138.
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но ве ла ма, тра же дру гог пи сца ко ји би њи хо ве суд би не уоб ли чио ка ко ва ља. 
Ако не ма пи сца, би ће им до бар и по зо ри шни ре ди тељ. Отац, од но сно муж 
же не ко ја га је оста ви ла, да би му се на по слет ку вра ти ла као удо ви ца, њи-
хов син и тро је де це из же ни ног дру гог бра ка – ше сто ро њих – до ла зе на 
јед ну по зор ни цу где тру па одр жа ва про бу. 

Де си ло се да је ко мад чи ју пред ста ву глум ци при пре ма ју Пи ран де ло ва 
ко ме ди ја из 1917. Игра уло га. Не ће ху мо ри ста без ху мо ра, ни Лу и ђи Пи ран-
де ло без Лу и ђи ја Пи ран де ла. Ето опет при ли ке пи сцу за игру ауто и ро ни-
је. Ди рек тор по зо ри шта ће се глум ци ма прав да ти да је ко мад ста вљен на 
ре пер то ар у не до стат ку бо љих. И не ће про пу сти ти да до да да су Пи ран де-
ло ве ко ме ди је „на мер но та ко на пи са не ка ко не би би ли за до вољ ни ни глум-
ци, ни кри ти ча ри, ни пу бли ка“3. На спрам шест-се дам фик тив них лич но-
сти и на спрам ли ко ва по зо ри шних љу ди ко ји, об у зе ти ства ра њем фик ци је 
у ви ду те а тар ске пред ста ве, ме ђу соб но оп ште – исто риј ско ли це, аутор ко-
ме ди је из 1917. чи је из во ђе ње глум ци при пре ма ју, обе ле жа ва ов де до ди ри-
ва ње нај ствар ни је ствар но сти. 

У име свих ше сто ро ли ца во ђе них бри гом да се до мог ну уоб ли че ња 
ко је им је ус кра ће но, отац по ро ди це ће из го во ри ти ре че ни це из ти ра де док-
то ра Фи ле на о бе смрт но сти књи жев них ли ко ва, не ме ња ју ћи у њи ма ни јед-
ну реч. У сре ди шту за пле та на шли су се отац по ро ди це и ње го ва па стор-
ка. Обо је су под оп се си јом сце не свог за зор ног су сре та у са ло ну ма дам 
Па че, га зда ри це рад ње за жен ске ше ши ре и услу ге. У пред у зе том по ку ша-
ју да се на по зор ни ци ин сце ни ра до жи вље на про шлост, ком про ми то ва ње 
дво је про та го ни ста не тре ба да оста не скри ве но. Али док ђа во ла ста Па стор-
ка бру ку про пра ћа по дру гљи вим сме хом, Отац ће тра жи ти да се мо ме нат 
по ср ну ћа не про те же на це лу сли ку о ње го вом ка рак те ру. У сво ју од бра ну 
он ис ти че ми сао о мно го стру ко сти чо ве ко ве лич но сти; узи ма за осло нац 
пси хо ло ги ју свој стве ну мно гим, ста ри јим и но ви јим, ју на ци ма Пи ран де ло-
вог по зо ри шта.

У то ме је сва мо ја тра ге ди ја , го спо ди не: у мом са зна њу да сва ко 
од нас – ви ди те – ве ру је да је „је дан“, а ни је та ко: он пред ста вља „мно-
ге“, го спо ди не, „мно ге“, пре ма свим мо гућ но сти ма би ћа ко ја су у на ма: 
„ је дан“ са овим „је дан“ са оним – са свим раз ли чи тим љу ди ма! И са 
варком да сте „је дан исти“ за све, и стал но „тај је дан“ ко ји ве ру је мо да 
је смо у сва ком на шем по ступ ку.4

Обра зац зло срећ ни ка ко ји не мо же се бе да пре по зна у пред ста ва ма 
ко је о ње му има ју ње го ви бли жњи, али је на чи сто да ни је ни она кав као 
кад се на ме сти пред огле да лом, би ће Пи ран де лов Мо скар да из ро ма на Је-
дан, ни ко и сто хи ља да (1927). По ку ша ва ће тај да се бе за ми сли она квим 

3 Лу и ђи Пи ран де ло, Шест ли ца тра жи пи сца, прев. Ник ша Стип че вић, Бе о град 
1962, стр. 30.

4 Исто, стр 56.



ка квим га ви де „дру ги у ње му“. Али, ка ко уоп ште уста но ви ти шта дру ги 
у на ма ви де и шта они не ви де?

Оно што ме ђу соб ним не ра зу ме ва њем раз ди ра ни чла но ви по ро ди це 
хо ће да из не су на по зо ри шне да ске са мо је за ми сао и са мо би мо гло би ти 
гра ђа. Оно што из не на ђе ни ре ди тељ и збу ње ни глум ци при хва та ју да од и-
гра ју са мо је, бо ља или ло ши ја, глу ма. Би ло би све то „ко ме ди ја у на ста ја њу“, 
да се у ба зе ну ме ђу ку ли са ма ни је уто пи ла де вој чи ца и да се ни је за чуо 
пра сак из де ча ко вог ре вол ве ра, пу цањ за ко ји оста је не из ве сно да ли је са мо 
по зо ри шни ефе кат или је био уби стве но ства ран. Гле да о ци ма је по ну ђе но 
да пра те са мо оно што се од и гра ва у пи шче вој „ра ди о ни ци“.

Пи ран де ло вој „ко ме ди ји у на ста ја њу“ прет хо ди ли су те о риј ски огле-
ди. За раз ли ку од но ве ла, ро ма на и по зо ри шних ко ма да, ова есе ји стич ка 
оства ре ња би ла су вид ни ре зул та ти пи шче вих ши ро ких про у ча ва ња књи-
жев но сти, на уч не ли те ра ту ре и фи ло зо фи је. Већ 1893. го ди не, за сво јих сту-
дент ских да на у Бо ну, бу ду ћи при по ве дач и драм ски пи сац об ја вио је спис 
у ко јем пру жа ма ни фест сво јих на сто ја ња.5 Из ра зио је слут њу да ће се по-
ја ви ти ге ни је ко ји до но си но ву реч. А у исти мах дао је ди јаг но зу ду хов не 
по ме те но сти што је за вла да ла и сро чио жи ву осу ду ефе мер них по кре та и 
мо да.

У ве ћи ни по то њих есе ја пи сац ће тра жи ти од го во ре на кључ на пи та ња 
књи жев не и оп ште есте ти ке. Утвр ђе но је да се нај пре осла њао на ра до ве 
фран цу ског есте ти ча ра Га бри е ла Се а ја, а по том је сво је ста во ве из о штра-
вао у про тив ста ву пре ма схва та њи ма зе мља ка и са вре ме ни ка Бе не де та 
Кро чеа6, ко ји му ни је оста јао ду жан.

По ле ми ка из ме ђу пи сца, ми са о ног умет ни ка, и фи ло зо фа, рет ког по-
ли хи сто ра, до би ја ла је жу стре ви до ве са обе стра не. Пи ран де ло ће про-
тив ни ко ву есте ти ку озна ча ва ти као ин те лек ту а ли стич ку без ин те лек та, а 
фи ло зоф ће за ње га твр ди ти да за свог ве ка ни је на пи сао ни јед ну фи ло-
зоф ску ре че ни цу. А кад се све то зна, тре ба се за пи та ти – што је, су де ћи 
пре ма до брим но ви јим ту ма че њи ма Шест ли ца тра жи пи сца из о ста ло – 
ни је ли по ле ми ка са Кро че ом угра ђе на у са мо је згро ко ми ке нај слав ни јег 
де ла Пи ран де ло вог. Нео спор но је да је згро ко ми ке у ко ма ду чи ни не спо-
ра зум до ко јег до ла зи услед не ра зу ме ва ња раз ли ке из ме ђу за ми сли у гла ви 
пи сца и об ра де ко ју она из и ску је.

Чим је Кро че об ја вио пр ву вер зи ју сво је Есте ти ке (1900), Пи ран де ло 
се огла сио спи сом На у ка и есте тич ка кри ти ка, где је у рав ни ап стракт них 
пој мо ва стао да по би ја кључ не прет по став ке но вог есте тич ког си сте ма. 
Глав не Пи ран де ло ве за мер ке Кро че о вој есте ти ци од но си ле су се на оштро 
одва ја ње умет но сти ка ко од на у ке та ко и од прак тич не де лат но сти. Пре ма 
умет ни ко вом уве ре њу сва ко је на уч но де ло – на у ка и умет ност, као што је 

5 Ar te e co sci en za d’og gi, Ope re di Lu i gi Pi ran del lo, vol. VI, Sag gi, Po e sie, Scrit ti va rii, 
1985, pp. 900–01. 

6 An to nio Pi ro mal li, Pi ran del lo e Cro ce, Sag gi cri ti ci di sto ria Let te ra ria, Fi ren ze 1967.
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сва ко умет нич ко де ло – умет ност и на у ка. А ако се ува жи Кро че о во под-
ва ја ње те о риј ске и прак тич не све сти, пре ма ко јем те о ри ја свет са зна је, док 
га прак са ме ња, ко ће зна ти да ли умет нич ко ства ра ње ви ше те жи ме ња њу 
или раз у ме ва њу ства ри.

При го во ри Кро че о вој есте ти ци, у пр ви мах ап стракт ни, до би ли су 
знат но кон крет ни ји вид у Пи ран де ло вој књи зи Умет ност и на у ка из 1908. 
го ди не7. На су прот фи ло зо фу ко ји екс пре си ју огра ни ча ва на чин што се у 
ду ху зби ва, као чин иден ти чан им пре си ји, та ко зва ној ин ту и ци ји, Пи ран-
де ло нај ве ћу па жњу по све ћу је про це су из во ђе ња за ми сли – умет ни ко вој 
тех ни ци, ела бо ра ци ји, об ра ди. А са му те му об ра де нај кон крет ни је ће за-
хва ти ти у об ли ку сво јих ли ца ко ја тра же пи сца.

На уну тра шњем пла ну, та мо где се умет ни ко ва ин ту и ци ја и екс пре-
си ја ме ђу соб но не раз ли ку ју, свих шест ли ца из пи шче вог ко ма да (и уз њих 
фан том ски при до шла ма дам Па че) пу ни су жи во та. Но та ква жи вот ност 
мо гла би у све ту да оп ста не са мо док се сто ји на гле ди шту есте ти ке за ко-
ју Пи ран де ло твр ди да је „са ка та и ру ди мен тар на“.8 Са ма ли ца, ме ђу тим, 
оча ја ва ју што ни су ушла у си стем не ког де ла, што ни су до би ла об лик „ко ји 
мо же и смр ти да се ру га“. Ве ру ју да су без ду шно од ба че на: осе ћа ју, за пра-
во, да им не до ста је оно што Пи ран де ло осе ћа да не до ста је Кро че о вом пој му 
умет нич ког де ла.

Пре ма ауто ру књи ге Умет ност и на у ка, Кро че ов је ис точ ни грех што 
др жи да је од нос из ме ђу есте тич ке чи ње ни це (умет нич ке ви зи је) и фи зич-
ке чи ње ни це (ин стру мен та ко ри шће ног за ства ра ње) – чи сто спо ља шњи. 
Став у Есте ти ци је до и ста ка те го ри чан: „Есте тич ка чи ње ни ца ис цр пе на 
је сва ти ме што се за ути ске на шао из раз. У ча су кад смо осе ти ли ону уну-
тар њу реч, ка да смо ја сно и жи во у ду ху ство ри ли јед ну сли ку или ста туу, 
ка да смо на шли је дан му зи ка лан мо тив – ро дио се из раз, из гра ђен и пот-
пун; дру го ни шта ни је по треб но. Што ми за тим отва ра мо или хо ће мо да 
отво ри мо уста и да про го во ри мо или да пе ва мо, то јест да гла сно ка же мо 
или отво ре ним гр лом ис пе ва мо оно што смо без гла са са ми у се би већ ка-
за ли и ис пе ва ли; или ка да пру жа мо или хо ће мо да пру жи мо ру ке и да пр-
сти ма пре ђе мо дир ке кла ви ра, или да узме мо ки чи цу или дле то, вр ше ћи 
ти ме, та ко ре ћи, у ве ли ком оне по кре те ко је смо већ из вр ши ли му ње ви том 
бр зи ном у ма лом, да их пре не се мо, на и ме, у јед ну ма те ри ју на ко јој ће они 
за ду же или кра ће вре ме оста ви ти сво је тра го ве – све је то је дан доц ни ји 
акт, под ло жан са свим друк чи јим за ко ни ма не го ли пр ви.“9 Пи ран де лу је 

7 Го ди на 1908. слу чај но је иста она у ко јој се по ја вљу је Пи ран де ло ва књи га о ху мо ру, 
пи шче ва екс пли цит на по е ти ка, ка ко је с раз ло гом на зи ва Ник ша Стип че вић. Ту вр ло ам-
би ци о зно при пре мље ну апо ло ги ју ху мо ри стич ке књи жев но сти Кро че ће глат ко од ба ци ти 
твр де ћи да се у њој ме ша умет ност са опи сом јед ног пси хо ло шког ста ња све сти.

8 Ar te et sci en za, Ope re di Lu i gi Pi ran del lo, vol. 6, Ar nol do Mon da do ri edi to re, 1965, p. 167.
9 Бе не де то Кро че, Есте ти ка / као на у ка о из ра зу и оп шта лин гви сти ка, прев. Вин ко 

Ви те зи ца, Бе о град 1934, стр. 120–1.
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та кво гле ди ште са свим не при хва тљи во. „Оно што у умет но сти Кро че зо ве 
те о риј ска ак тив ност у мо јим се очи ма сво ди на ни шта ако есте тич ка чи-
ње ни ца ни је ин те гри са на прак тич ном ак тив но шћу до тле да чи ни са њом 
јед но“.10 И упра во сто га што на ла зи да је у Кро че о вом по и ма њу умет нич-
ког чи на фи зич ка стра на за ки ну та, Пи ран де ло по све ћу је нај ве ћу па жњу 
уоб ли ча ва њу де ла, про це су из ра де, об ра ди за ми сли у ра зним ви до ви ма 
умет но сти. Тех ни ка и сред ства пре но ше ња есте тич ке пред ста ве, као што 
су ре чи, му зич ки зву ци, бо је и слич на, кон сти ту и шу есте тич ку чи ње ни цу 
са му. Тех ни ка је, сма тра Пи ран де ло, украт ко, ду хов на ак тив ност са ма, ко ја 
се ма ло по ма ло ис по ља ва у по кре ти ма што је пре во де у је зик при ви да. И као 
по твр ду на во ди при ме ре из раз ли чи тих умет но сти. Ако је о сли кар ству 
реч: „из сли ка ре вог ду ха сли ка си ла зи у ње го ве пр сте, оду хо вљу је их и 
ње гов рад не пре ста је до тре нут ка кад се њен од раз бу де на шао фик си ран 
на плат ну.“ 11

За Пи ран де ла из ра да је за ми сао са ма – у деј ству. Он об ја шња ва да 
умет ни ко вој ин спи ра ци ји не сле ди хла дан по сао за на тли је. У пи та њу је 
ства ра ње из ве сне ствар но сти ко ја је, са свим као сли ка ко ја жи ви у умет ни-
ко вом ду ху, у исти мах ма те ри јал на и ду хов на: при вид је дан ко ји је сли ка, 
али сли ка ко ја је по ста ла при сту пач на чу ли ма. А бра не ћи тех нич ку стра ну 
умет ни ко вог по сла, Пи ран де ло не до зво ља ва да се она схва ти као ме ха-
нич ко, ру тин ско по сту па ње. „Прак тич на ак тив ност, тех ни ка, рад“ – ка же 
– „тре ба да бу ду спон та ни и ско ро не све сни“.12 Умет ни ко ву тех ни ку тре ба 
схва ти ти као не ку вр сту ин стинк та, фа тал но сти. Усва ја ње тех нич ког је зи ка 
умет но сти, док се не про го во ри при род но, оце њу је се у књи зи Умет ност 
и на у ка као пр ви услов по сто ја ња пра вог умет ни ка.

Већ чо век са пр вим по зо ри шним ис ку стви ма, Пи ран де ло го ди не 1908. 
ка ко драм ске фи гу ре та ко и глум це по сма тра из пер спек ти ве из во ђе ња за-
ми шље ног си жеа. За сту па ми шље ње да не ства ра дра ма ка рак те ре не го да 
ка рак те ри ства ра ју дра му. И опи су је ток на ста ја ња из ве сног драм ског де-
ла по ла зе ћи од не чи је за ми сли. 

Кад чи та мо не ки ро ман или не ку при по вет ку ми се до ви ја мо да 
пред ста ви мо се би ли ко ве и сце не ка ко их аутор, ус пут, опи су је и пред-
ста вља. Да кле прет по ста ви мо за тре ну так да из не на да не ким чу дом ти 
ли ко ви ис ко че жи ви жив ци ја ти ван књи ге пред нас и поч ну да го во ре 
сво јим соп стве ним гла сом, да се кре ћу и да про ду же рад њу без опи-
сног и при по вед ног ослон ца ко ји им де ло пру жа.

За што би се то ме тре ба ло чу ди ти? То је чу до ко је упра во чи ни 
драм ска умет ност.13

10 Ar te e sci en za, Ope re di Lu i gi Pi ran del lo, vol. VI, Sag gi, Po e sie, Scrit ti va rii, vol II, 
Ar nol do Mon da do ri Edi zi o ne, 1957, p. 211

11 Ibid.
12 Ibid.
13 Op. cit., p. 213–14.
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Ли ца се по ла ко пе њу сте пе ни ца ма ко је во де на би ну. Али на по зо ри-
шним да ска ма још не мо гу да се по ја ве. У ду ху не ког пи сца су ожи ве ла, 
па ипак не до ста је им сна га за на сту па ње пред дру ги ма, фи зич ки. За ми сао 
тра жи об ра ду. 

Ка ко Отац та ко и Па стор ка у ко ма ду по ми њу пи сца ко ји их је за ми-
слио. Пи ран де ло ће и сам у ка сни јем освр ту го во ри ти о тих шест-се дам 
ство ре ња ње го вог ду ха ко ја су зна ла да се по ја ве у са мо ћи ње го ве рад не 
со бе, па би сад јед но сад дру го, или удво је до ла зи ла да га ис ку ша ва ју, да 
му пред ла жу ову или ону сце ну ко ју би тре ба ло при ка за ти или опи са ти. 
Али све се ис пр ва де ша ва ло у за тво ре ном све ту пи шче вог ду ха. Да би ју-
на ци из ма ште сте кли при су ство у све ту умет нич ког де ла нео п ход но је 
би ло још ства ра лач ко прег ну ће. „Да би та кви ли ко ви ис ко чи ли жи ви и по-
крет ни са пи са не стра ни це“ – пи сао је бу ду ћи аутор ко ме ди је у на ста ја њу 
Шест ли ца тра жи пи сца, – „по треб но је да дра ма тург на ђе реч ко ја је го-
во ре на рад ња са ма, жи ва реч ко ја по кре ће, не по сре дан из раз, по при ро ди 
исто ве тан чи ну, је дин ствен из раз ко ји мо же би ти са мо та кав, то јест пра ви 
из раз да тог ли ка у да тој си ту а ци ји; по треб не су ре чи, из ра зи ко ји се не из-
ми шља ју, већ се ра ђа ју кад се пи сац истин ски по и сто ве тио са сво јом тво-
ре ви ном, у тој ме ри да је осе ти та квом ка квом она се бе осе ћа, да је хо ће 
та кву ка кву она хо ће се бе.“14 Реч из раз у тој ре че ни ци из 1908. по ме нут је 
че ти ри пу та. Кад шест ли ца 1921. бу де мо гло да се поп не на по зор ни цу и 
при во ли по зо ри шну дру жи ну на по ку шај из во ђе ња њи хо ве по ро дич не 
дра ме, пи та ње из ра за по ста ви ће се нај кон крет ни је. По но во ће се ја ви ти 
рас ко рак из ме ђу за цр та не си ту а ци је и ње ног из но ше ња у свет. Не ће би ти 
у пи та њу са мо „ре чи ко је по кре ћу“ и спле то ви алу зи ја у ко је су оне упле-
те не: у од но су на глум це, из во ђа че њи хо ве соп стве не дра ме, би ћа фик ци је 
сад по чи њу да се по на ша ју као аутор. Тра же ћи да пот пу но са чу ва ју свој 
по сто је ћи из раз, ли ца бра не из во ђа чи ма да сло бод но при сту пе об ра ди ли-
ко ва, опи ру се сти ли за ци ји ка кву из и ску је пред ста ва.

Из раз (espres si o ne), сре ди шњи по јам Кро че о ве есте ти ке, у ре пли ка ма 
дво је ли ца упу ће ним глум ци ма и ре ди те љу, по ста је из вор гро те ске.

ПА СТОР КА ... Не мо гу да ви дим се бе у ва ма, ето. Не знам, ни по 
че му... ни по че му не ли чи на ме не! 

ОТАЦ. Је сте, то је; ви ди те, го спо ди не! Наш из раз...
ДИ РЕК ТОР. Та ка кав ваш из раз! Ми сли те ли ви да са со бом но-

си те свој из раз? Ни ка ко!
ОТАЦ. Ка ко? Не ма мо свој из раз?
ДИ РЕК ТОР. Ни ка ко! Ваш из раз до би ја ов де сво ју са др жи ну, ов де 

му глум ци да ју те ло и лик, глас и по крет. Глум ци ко ји су уме ли да да-
ду из раз мно го уз ви ше ни јој са др жи ни...15

14 Op. cit., p. 214.
15 Шест ли ца тра жи пи сца, нав. де ло, стр. 69–70. Исто ме сто у ори ги на лу гла си: 
„LA FI GLI A STRA... Non mi ve do af fat ti in lei, ec co. Non so, non... non m’as so mi glia per nul la!
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Дра ма је по ста ла ко ме ди ја или, тач ни је, тра ги ко ме ди ја.

Пре ми је ри Шест ли ца тра жи пи сца при ство вао је и Иво Ан дрић, 
ко ји се 1921. за те као у Ри му. Пре ма ње го вом се ћа њу, жи вом и по сле по ла 
ве ка, ево ци ра ном у раз го во ру ко ји је за бе ле жио нај мла ђи уче сник16, ат мо-
сфе ра у по зо ри шту би ла је сва на е лек три са на: „Пар тер ис пу њен уоби ча је-
ном елит ном пу бли ком, а га ле ри је ис пу ни ли мла ђи љу ди, не ки свет ко ји је 
зви ждао, про те сто вао, га ла мио по сле чи но ва. А у јед ној ло жи Пи ран де ло. 
Сед, за ми шљен, као да је умо ран. Око ње га мла ди ћи, пи сци ко ји га це не, 
ко ји га по др жа ва ју. Па ка ко они са га ле ри је за зви жде, а ови из Пи ран де ло ве 
ло же од го ва ра ју: ’Не зна ли це, умук ни те, ћу ти те!’“. У истом раз го во ру за 
сто лом пи сац што при пре ма Ку ћу на оса ми да вао је пред ност но ве ли стич-
ком дêлу у од но су на драм ски сег мент Пи ран де ло вог опу са, али ни је про-
пу стио да Шест ли ца из дво ји као из у зет но оства ре ње од трај не вред но сти.

Пре ми је ре ко је су усле ди ле до не ће оду ше вљен при јем пу бли ке на све 
стра не. 

У исто ри ји драм ске књи жев но сти Пи ран де ло во по зо ри ште се обич но 
бе ле жи као пре лом на тач ка. Сам аутор ко ма да Шест ли ца тра жи пи сца, 
ме ђу тим, уме сто ста рог и но вог по зо ри шта, ува жа вао је са мо раз ли ко ва-
ње ори ги нал ног ства ра ла штва од ве жба ња ими та ци је. 

Ivo Tartalja

PIRANDELLO’S TRAGICOMEDY IN PROGRESS 

S u m m a r y

Luigi Pirandello casually described his play Six Characters in Search of an Au-
thor as a „comedy in progress“ (commeda da fare). That author’s note served as a 
guideline for this analysis. In the chain of previous links that show the history of for-
matting of this play, two novellas stand out: The Tragedy of a Character (1911) and 
Conversations with Characters I an II (1916). While in novellas imaginary characters 

IL PA DRE. Giá, è qu e sto; ve da, sig no re! La no stra espres si o ne –
IL CA PO CO MI CO. – Ma che lo ro espres si o ne! Cre do no d’aver la in sé, lo ro, l’espres si o ne? 

Ni ent’af fa to!
IL PA DRE. Co me! Non ab bi a mo la no stra espres si o ne?
IL CA PO CO MI CO. Ni ent’af fat to! La lo ro espres si o ne di ven ta ma te ria qua, a cui dan cor po 

e fi gu ra, vo ce e ge sto gli at to ri, i qu a li – per sua nor ma – han sa pu to da re espres si o ne a ben più 
al ta ma te ria...“ (Sei per so nag gi in cer ca d’auto re, Tut to il te a tro di Lu i gi Pi ran del lo, vol. I, 1955, 
pp. 71–2.

16 Ми ло сав Мир ко вић, По след њи су срет са Ан дри ћем / код Ма ти ће вих на руч ку, 17. 
но вем бра 1974. го ди не, Баг да ла, 1977, бр. 217, стр. 3–4.
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entered conversations with Narrator, in the play those characters stepped out in front of 
a theatre company, with the similar demand: to became heroes of a literary work.

The paper offers arguments in favor of a thesis that Pirandello s criticism of 
Benedetto Croce’s aesthetics, the polemic with the noted contemporary that has im-
portand place in writer’s essays was implicitly incorporated into the plot (sujet) of the 
Six Characters in Search of an Author.

If we speak of a genre, it is better to describe this work as tragicomedy. 

Универзитет у Београду
Филолошки факултет
tartalja@beotel.net
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ИВО АНДРИЋ И ЊЕГОШЕВА
ТРАГИЧНА „КОСОВСКА МИСАО“

Драган Хамовић

СА ЖЕ ТАК: У ра ду по ла зи мо од Ње го ше вог ду хов ног пор-
тре та оцр та ног у не ко ли ко Ан дри ће вих есе ји стич ких тек сто ва, при 
че му се за па жа сна жна Ан дри ће ва ауто про јек ци ја у лик цр но гор-
ског вла ди ке и нај ве ћег срп ског пе сни ка де вет на е стог ве ка. Жи вот 
Ње го шев, у Ан дри ће вом опи су, син те ти ше тра ги зам срп ске исто-
риј ске бор бе за сно ва не на вер но сти ко сов ском ми ту, пре да њу о 
све сној жр тви, ка ко се пе ва у еп ској пе сми, „за крст ча сни и сло бо-
ду злат ну“. За па жа ње Ни ко ле Мир ко ви ћа, ауто ра сту ди је о Ан дри-
ћој про зи (1938), да Ње гош за Ива Ан дри ћа по ста је па ра диг ма ум-
ног и бор бе ног ста ва пред не из др жи вим при ти ском исто риј ског и 
ег зи стен ци јал ног зла, про ве ра ва мо и по твр ђу је мо на при ме ри ма 
ни за сце на из исто риј ских про за што те ма ти зу ју срп ски от пор 
Осман ли ја ма и аустро у гар ском оку па то ру – не са мо бор бе ни не го 
и па сив ни, ду хов ни от пор, ко ји под ра зу ме ва од ри ца ње „од ви шка 
по тре ба“ и аске зу сво је вр сте. О про тив реч но сти, кон тро верз ној 
стра ни то га от по ра, оли че ног у бес по го вор ном за ве ту оп стан ка у 
иден ти те ту оста вље ном од пре да ка, го во ри „При ча о со ли“ (1955), 
у ко јој се су ко бља ва ју те жња за ду хов ним одр жа њем и сле пи на-
гон за би о ло шким оп стан ком.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Иво Ан дрић, Пе тар II Пе тро вић Ње гош, 
ко сов ски мит, ко сов ско опре де ље ње, иден ти тет

У сту ди ји о ме ђу рат ном при по ве дач ком опу су Ива Ан дри ћа Ни ко ла 
Мир ко вић (1938) на сто ји да оцр та ево лу тив ну пу та њу, про ме не сми са о ног 
те жи шта у Ан дри ће вом ис пре да њу дра ме ње го вих ра зно вр сних ли ко ва. 
Они су, по пра ви лу, до ве де ни у крај но сне окол но сти, про из ве де не и спољ-
ним при ли ка ма и уну тар њим де фек ти ма, а у при ча ма сме ште ним у зе маљ-
ски про стор (пре пун про тив но сти) из ко јег пи сац по ти че, чи јој се про шло сти 
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пи сац вра ћао да би из др жао, што ће ре ћи осми слио „ат мос фер ски при-
ти сак све га око се бе“. Ту мач ис ти че до без из ла за за о штре но при по вед но 
ви ђе ње чо ве ка у све ту, не из др жи ву су пре ма ци ју зла и не га ти ви те та што 
при ти ска Ан дри ће ве ју на ке и ју на ки ње, осо би то у про за ма вре мен ски нај-
бли жим пи са њу сту ди је (При по вет ке, 1936) и про зи ре у та квој руб ној си-
ту а ци ји ну жност раз ре ше ња или ма кар пре о кре та: „На ста је пи та ње: шта 
са да? Из ова кве си ту а ци је до ко је је Ан дри ћа до вео овај стро ги пе си ми-
зам, истин ског из ла за не ма. Мо жда смрт – али то би би ло из не ве ра ва ње оне 
ба шти ње не ду жно сти: жи ве ти, ис так ну те још у Ex Pon to као је ди ни сми-
сао људ ског жи во та и зе маљ ског бив ство ва ња уоп ште, не ра ди се бе са мог, 
не го ра ди оне огром не све мир ске хар мо ни је, у ко јој се ваљ да све ово зло 
ипак не ка ко сли ва са до брим у рав но те жу.“ (Mирковић 1938: 214) 

На до мак ни шта ви ла и ап сур да, Мир ко вић мо гућ ну тач ку ослон ца пре-
по зна је у тек об ја вље ном есе ју (СКГ, 1937), дру гом по ре ду и нај зна чај ни-
јем Ан дри ће вом ра ду о Ње го шу, под на сло вом „Ње гош као тра гич ни ју нак 
ко сов ске ми сли“: „Јед ног та квог чо ве ка ко ји је ’на пу као’ у бор би, али ни је 
под ле гао, Иво Ан дрић је на шао на до ма ћем тлу, и на чи нио од ње га ско ро 
не ки сим вол на ше исто ри је и суд би не [...] Ње го ша, ко ји се до смр ти бо рио 
и но сио са спо ља шњим и уну тра шњим злом, оли че ним за ње га у Тур ци-
ма, не сло зи и не до сти жи во сти иде а ла, али ко ји је сав при ти сак зла ус пео 
да уз вра ти пр ко сом умет нич ког ства ра ња и умет нич ког уоб ли ча ва ња сво-
јих стра шних ви зи ја, уоб ли ча ва ња у фор му ко ја је да ле ко из над сва ког по-
ви ја ња, сва ке ме ко ће и сла бо сти.“ (Мир ко вић 1938: 214) Мир ко вић ту ма чи 
лик Ње го ша дат у Ан дри ће вој при по вед но-есе ји стич кој про јек ци ји, у ко-
јој је по ста вљен у са мо сре ди ште пи шче ве ан тро по ло ги је и ети ке. Ан дрић 
у сво ме са у че снич ки из ве де ном пор тре ту Ње го ше вог уде са и вре ме на, као 
и за ве та ко јем је сле до вао, из на ла зи и мо дел ко ји му је не до ста јао у су о че њу 
са иза зо ви ма лич них и епо хал них ег зи стен ци јал них пре пре ка. По ме ну то 
Ан дри ће во чи та ње Ње го ша ни је са мо кључ ни ис каз ње го вог опре де ље ња 
за кул ту ру и тра ди ци ју ко ју не до ма ши ва еп ска па ра диг ма срп ске умет-
нич ке књи жев но сти оли ча ва и со бом са жи ма, не го је Ње го шев слу чај био 
сли ка и при ли ка Ан дри ће вог по и ма ња и сво га и чо ве чан ског по зи ва. Мо-
жда се Ан дри ће ва ауто про јек ци ја нај бо ље за па жа у јед ном по зни јем на пи су, 
„Над Ње го ше вом пре пи ском“ (1963), где у де о ни ци ко ју на во ди мо ис ка зу-
је мо дел за ко ји сло бод но мо же мо ре ћи да про ис ти че из нај ду бљег лич ног 
ста ва, или бар те жњи: „Па жљи вим чи та њем мо же се у пре пи сци по след-
њих го ди на, лич ној као и зва нич ној, јер оне оста ју и да ље по ве за не, при-
ме ти ти не ка ре зиг ни ра на од луч ност. То је сна жна и му шка ре зиг на ци ја 
чо ве ка ко ји је без илу зи ја, али ре шен да вр ши сво ју ду жност до кра ја, чо-
ве ка ко ји при ма свет та кав ка кав је, јер не мо же друк чи је, али и ко ји се не 
пла ши да у том све ту ви ди све ства ри она кве ка кве је су, и да их на зо ве 
пра вим име ном.“ (Ан дрић 1976: 83–84) Ан дрић, да кле, на ег зем пла ру Ње-
гошa као за точ ни ка „тра гич не ко сов ске ми сли“ (тра гич не јер је под ви жнич-
ка а не за то што је бе сми сле на или без раз ло жна) пре ћут но за сни ва упо ри-
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ште у сваг да шњој па и по зи ци ји мо дер ног по је дин ца – за ко ју смо од не куд 
би ли уми сли ли да је по себ на и бит но дру га чи ја од оне у исто ри ји. Зна мо 
да је мо дер ни, у ми са о не фик ци је за ро бље ни, нар ци стич ки ум не из бе жно 
до шао до гра нич не ли ни је ап сур да, до ко је, у свој коб ни час, до ла зе и Ан-
дри ће ви ли ко ви, оде ве ни у но шње бо сан ских љу ди из (не увек ја сно од ре-
ђе них) про шлих вре ме на. И та је ли ни ја по ста ла не пре ла зна за ра ци о на-
ли стич ко ста но ви ште. Ан дрић, при све му то ме, упо шља ва па ра док сал ни 
сми сао јед ног од нај и стак ну ти јих Ње го ше вих сти хо ва, ко ји је на зи вао је-
дин стве ном „стра шном ло зин ком“ („Не ка бу де што би ти не мо же!“), а то је 
ста но ви ште име но вао, та ко ђе па ра док сал но, по зи тив ним ни хи ли змом. „Без 
то га упор ног не ги ра ња ствар но сти и оче вид но сти“ – ве ли Ан дрић у сва ка-
ко цен трал ном ме сту есе ја „Ње гош као тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли“ – 
„не би би ла мо гу ћа ни ак ци ја, ни са ма ми сао о ак ци ји про тив зла. И у то ме 
је Ње гош пот пу но из раз на шег основ ног и нај ду бљег ко лек тив ног осе ћа-
ња, јер под том де ви зом, све сно или не све сно, во ђе не су све на ше бор бе за 
осло бо ђе ње, од Ка ра ђор ђа па до нај но ви јих вре ме на.“ (Ан дрић 1976: 16) Као 
што се, на лич ном пла ну, Ан дри ће во по је дин ство очи то по и сто ве ћу је са 
Ње го ше вим у на пред опи са ном тра гич ком си жеу, та ко и по ко сов ска срп-
ска исто ри ја, сва од бор бе не те жње за сло бо дом и одр жа њем, за до би ја зна-
че ње уни вер зал ног обра сца људ ског по сто ја ња.

У све де ном опи су чо ве ку на мет ну тог за дат ка, из бе се де „О при чи и 
при ча њу“, Ан дрић из два ја крат ку од ред ни цу: „Но си ти иден ти тет.“ Иден-
ти тет као осло нац и пу то каз, али и као те рет (као и све што по чи ва на 
људ ско сти) био је спа со но сно ре ше ње за до зре лог и сва ко ја ким ис ку стви-
ма оп хр ва ног Ан дри ћа. Тај осло нац и тај те рет, на кон пом но и аскет ски 
из ве де ног тра га лач ког пу та у ли ри ци и про зи, на шао је Ан дрић и, ка ко 
ре ко смо, оли чио у Ње го ше вом ли ку, у ко јем се пре ла ма ју и лич на и ко лек-
тив на бор ба не пре ста на, жи ва сли ка ег зи стен ци је са ме. На ши рем пла ну, 
пи та ње сво је ду хов не при пад но сти ре шио је Ан дрић опре де ље њем за срп-
ску кул ту ру што де лат но ба шти ни све чо ве чан ске вред но сти у соп стве ној 
исто риј ској пре да ји. Су кус те кул ту ре са др жан је у на род ној епи ци ко јом 
је од ре ђен не са мо Ње гош, не го и то ли ки бор ци и пре га о ци пре и по сле 
ње га, као и тр пље нич ка и, по ред свих иза зо ва и по ср та ња, по сто ја на са-
мо свест. За то су сле де ће Ан дри ће ве ре чи о Ње го шу, на пи са не при год ном 
при ли ком, мно го ви ше од при год нич ки по ја ча ног сло ва. Шта ви ше, при го-
да је ис ко ри шће на да се по твр ди јед но твр до уве ре ње: „У на шим пу то ва-
њи ма по све ту и по књи га ма, Ње гош нас ни је ни кад пот пу но на пу штао. У 
тре ну ци ма кад смо ми сли ли да смо нај да ље од ње га, он би се од јед ном 
по ја вио, не као при ви ђе ње, не го као жи ва сна га, као глас кр ви и ствар но-
сти ко ја по сто ји и деј ству је и кад не ви дљи ва ћу ти.“ (Ан дрић 1976: 66) У 
том по гле ду, Ан дри ће ва „ко сов ска ми сао“ у при сном је са гла сју са кон-
цеп ци јом Бран ка Ла за ре ви ћа о „три нај ви ше ју го сло вен ске вред но сти“, 
ме ђу ко ји ма су на род на епи ка и Ње гош (уз при до да тог Ме штро ви ћа) – по 
ко јем те вред но сти спа да ју „у оп шти и за јед нич ки фонд ма ни фе ста ци ја 
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људ ског ду ха ко је је свет огла сио за нај ви ше, нај ши ре и нај ду бље“ (Ла за-
ре вић 2005: 63), као и са „ви дов дан ском ети ком“ Ми ло ша Ђу ри ћа и хри-
сто соф ски ту ма че ној срп ској по ве сти1 (Ђу рић 1997: 270), по том и ста но-
ви шту Зо ра на Ми ши ћа, по ко јем је ко сов ско опре де ље ње „онај по след њи, 
бес при зив ни од го вор ко јим се од го ва ра на пи та ње о сми слу чо ве ко вог по-
сто ја ња“ (Ми шић 1963: 173). Ми мо сва ке па ро хи јал не уско гру до сти, по ме-
ну ти ауто ри упу ћу ју на уни вер зал ност за ла га них вред но сти, чи ја је осно ва 
и прак са, раз у ме се, на ци о нал на.

 У не ве се ле чи ње ни це на ше но ви је кул тур не исто ри је и иде о ло шки 
за у зда не све сти – на спрам са мо све сти ко ју је упра во Ан дрић (ко ји је ро ђе-
њем и по ре клом имао и дру гог, про би тач ни јег из бо ра) прег нант но и раз у-
ме ва ју ће опи сао кроз пор трет Ње го ша – при па да и окол ност да су и при-
ре ђи ва чи од зна ња и угле да, сво је вре ме но, у на по ме на ма уз Ан дри ће ву 
есе ји стич ку књи гу, што по чи ње „Ње го шем као тра гич ним ју на ком ко сов-
ске ми сли“ мо ра ли да бра не пи шчев зре ли став од ње га са мог, са по зи ци је 
та да шње идеј не пра во вер но сти. Оправ да ва но је, не без му ке, Ан дри ће во 
ста но ви ште кон тек стом ме ђу рат не „на ци о на ли стич ке“ кам па ње „ко сов ске 
ми то ло ги је“ озна че не као „из об ли че на ро ман ти чар ска фик ци ја“. (Ан дрић 
1976: 311–312) У но ви је вре ме, без ре че них оп те ре ће ња, у пу ном је зна че њу 
вред но ван овај Ан дри ћев есеј и по зи ци ја ко ју обра зла же. Та ко, Рај ко Пе-
тров Но го ак цен ту је не ка ис тан ча на ме ста у Ан дри ће вој про зи, ста вља у 
пр ви план Ан дри ће ве „љу де из на ро да“, ко ри сте ћи и уоп шта ва ју ћи пи шче-
во од ре ђе ње бри жни љу ди из јед ног опи са у Трав нич кој хро ни ци. 

Ка ко Ан дрић, при по ве дач ки де лат но, ис пу ња ва сво је по став ке о „тра-
гич ној ко сов ској ми сли“, у чи јој се сен ци од ви ја исто ри ја на шег на ро да? 
Као што је еп ског Ђер зе ле за ски нуо са ко ња да га при ка же у људ ској ком-
пли ко ва но сти и сла бо сти, та ко је Ан дрић по сту пао и на гра ђи „ко сов ске 
ми то ло ги је“. „Упра во је он је дин стве но при зе мљи вао и ми то ве и ле ген де“, 
на по ми ње Но го под вла че ћи упо треб ну вред ност пре да ња у мо дер ном при-
по ве да њу, „да ју ћи их у сви ре пом, жи вот но-ре ал ном окви ру, же сто ко де ми-
сти фи ку ју ћи оно што је у њи ма и ла жно и на ив но. Али са оном, та ко ђе је-
дин стве ном, ми то тво рач ком, ми то пеј ском сна гом ко ја од зр на ца исти не у 
тим сто ље ћи ма сла га ним ле ген да ма успи је ва са тво ри ти но ву, скеп тич кој 
сви је сти увјер љи ву, мо дер ну при чу-мит, без ко је је сва ка књи жев ност тек 
пу ка бр бља ри ја.“ (Но го 2003: 76) За то у про бра ној де о ни ци из Трав нич ке 
хро ни ке о дво ји ци осу ђе ни ка на ве ша ње не ма „обли гат ног ди нар ског па-
то са“, не го ре ал ног али за то ду бин ски уз ви ше ног под ви га бри жних љу ди 
„са јед на ким из ра зом чуд не збу ње не не ла год но сти“, из ра зом што не из ра-
жа ва „ни страх ни хра брост, ни оду ше вље ње ни рав но ду шност“. С дру ге 

1 „Од свог соп стве ног жи во та наш на род је на пра вио сво ју хри сто со фи ју, што нај бо ље 
по ка зу је Ко сов ски Мит, ко ји је из гу био сво је исто риј ско зна че ње и до био сна гу исто риј ске 
му дро сти. Све то сав ска иде ја-си ла и ви дов дан ска иде ја-си ла по ста ле су два нај пре суд ни ја 
им пул са на ше исто ри је.“ (Ђу рић 1997: 270)
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стра не, не што дру га чи ји при мер ис ка зу је сце на по гу бље ња Не дељ ка Ђу ка-
но ви ћа, из при че „Рзав ски бре го ви“ (1924). Лик по ва ро ше ног тр гов ца др ве-
том и ли фе ран та, у при чу уве де ног као по бор ни ка „му дре не у трал но сти“ 
у не из ве сно сти по чет ка Пр вог свет ског ра та на ср би јан ској гра ни ци, су о чен 
с не из бе жном и не до стој ном смр ћу, ус пра вља се пред со ци јал ним та ло гом 
што је до че као „свој ва кат“, и сам по ла зи под ко но пац, га здин ским „гнев ним 
ко ра ком“, „као што је по сли је ка кве сва ђе у чар ши ји из ла зио из ду ћа на“. 
„Без бе ли; не ма ви ше Ср би је“, ли ку ју шуц ко ри, на шта Не дељ ко од го ва ра 
из осно ве ду бо ко уса ђе не на род не са мо све сти: „Ср би ја је би ла и би ће опет, 
а ви ће те остат Ци га ни к’о и би ли.“ У ред би зар но сти про ис те клих из те-
шко појм љи ве ствар но сти ра јин ског без у слов ног от по ра, мо же мо убро ји ти 
и при по ве да чев ис каз у при зо ру ка да ку лу ча ри, у по зна тој сце ни ро ма на 
На Дри ни ћу при ја, на пе то по сма тра ју џе ла те ка ко оби ла зе на ко лац на би-
је ног Ра ди са ва: „Већ по на чи ну ка ко су се на оба лу спу сти ли и про шли 
ћут ке из ме ђу за по сле них љу ди, сви су схва ти ли да је се љак из дах нуо.“ 
По том сле ди ре че ни ца чи ји се ужа са ва ју ћи па ра докс са свим укла па у оп ти-
ку „тра гич не ко сов ске ми сли“: „И сви су Ср би осе ти ли не ко олак ша ње, као 
не ви дљи ву по бе ду.“ У крај њој не мо ћи, и скра ћи ва ње пер верз ног ужит ка 
тур ским му чи те љи ма мо же се узе ти као за ум на, „не ви дљи ва по бе да“, ко-
јом Ан дрић ис ку пљу је, на ди ла зи стра хот ну сли ку му че нич ког кра ја.

Ка да сво ди ве ков но, за мр ше но пи та ње од но са пре ма им пе ри јал ном 
при ти ску што хо ће све да под вла сти, не са мо у ма те ри јал ној не го и у ду-
хов ној сфе ри, на про сто об ја шње ну раз ли ку из ме ђу два ан ти по да у Омер-
па ши Ла та су, на слов ног ли ка и кне за Бог да на Зи мо њи ћа, Ан дрић сле ду је 
па ра диг ми да тој у Ње го ше вом Гор ском ви јен цу, у опре ци не по мир љи вих 
гле ди шта Му стај-ка ди је и цр но гор ских гла ва ра. По ис тој ма три ци, ус по-
ста вље но је сло во раз ли ке из ме ђу па ше, ам би ци о зног кон вер ти та, и га тач-
ког кне за, упор ног но си о ца пре дач ког за ве та и ду га: „Та ко су се ме ри ла и 
но си ла та два чо ве ка од ко јих је дан, Омер, же ли све што чо век мо же по-
ста ти, и што га по ди же у очи ма све та, а дру ги не ће ни шта до са мо да бу де 
и оста не оно што је.“ На јед ној стра ни „зе маљ ско ве се ље“, „ба ња слат ка 
људ ско га жи во та“ а на дру гој при ста нак на оску ди цу, те сно ту и му ко трп-
ну аске зу „без дру го га сја ја“, ка ко ка же Ан дрић у есе ју о Ње го шу, „осим 
уну тар њег“. 

Ни је та кво жи вот но на че ло („оста ти оно што је си“) са мо Зи мо њи ће-
во, Ан дрић га пре по зна је и у ко лек тив ном пор тре ту на ших кра ји шни ка, у 
есе ју о Пе тру Ко чи ћу, чи ји есе ји стич ки по сре до ван лик та ко ђе но си бе лег 
ауто ро ве не скри ве не на кло но сти: „Је ди но ’на пла ни ни и ис под пла ни не’, 
где је жи вот убог и до опо ро сти јед но ста ван, мо гло се жи ве ти ако чо век 
же ли оста ти оно што је сте. То су схва та ња по ро бље них, али не по ра же них 
и не кло ну лих за јед ни ца и на ро да, пси хо ло ги ја ре вол ти ра них љу ди ко ји 
на ла зе љу то и го то во сла до стра сно за до вољ ство у то ме да бу ду без по тре-
ба, па и без нај ну жни јег: и кад већ не мо гу да по ста ну оно што би хте ли 
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би ти, он да хо ће да бу ду оно што дру ги – њи хо ви тла чи те љи – не мо гу ни-
кад би ти – си ро ма си бо га ти гор до шћу.“ (Ан дрић 1976: 169)

Ан дри ћу свој ствен по сту пак мо дер не ре ин тер пре та ци је ми то ва, у овом 
слу ча ју ко сов ског ми та, ни је са мо у тра гич ном, ми ну ци о зном ре а ли зму ли-
ко ва стра дал ни ка што се опи ру ти ра ни ји и др же се сво га (као Ра ди сав Хе-
рак, ре ци мо), не го и у опи са ној па сив ној ре зи стен ци ји по ро бље ног на ро да, 
ду хов ном от по ру оли че ном у од ри ца њу од ви шка, па и основ них по тре ба, 
по тре ба што ко рум пи ра ју и од во де на страм пу ти цу. Сво је вр сну, чи сту па ра-
бо лу о му клој сло же но сти и па кле ним иза зо ви ма „ко сов ског опре де ље ња“ 
у це ли ни но си Ан дри ће ва „При ча о со ли“ (1955). Код ове та на но ис пре де не 
при че за ста ће мо да би смо се уве ри ли у ре че ну те зу о „ко сов ској“ па ра бо ли 
у ње ној осно ви. При ча је ло ци ра на у срп ску по ро дич ну за дру гу у пла ни ни, 
на чи јем је че лу мај ка, ра но об у до ве ла, у до ба по сред но ло ци ра но на по ме-
ном o на ста ја њу тур ске чар ши је на ре ци Ми љац ки. Драм ски спрег ну та и 
сло же но сат ка на при ча по чи ње сце ном раз го во ра крај ог њи шта, за пра во 
об зир но али твр до из ре че ног ма те рин ског пре ко ра нај мла ђем си ну. Пре-
кор је упу ћен због ње го ве мла де же не, јер она при ча ма уно си уз бу ну у 
„иона ко збу ње но се ло“, су о че но са иза зо вом не до стат ка со ли: „Ко хо ће со ли, 
мо ра да си ђе по њу и да је на ба вља од Ту ра ка.“ Се ља ни од би ја ју да си ђу у 
тур ску чар ши ју што се бе ли од но вих зда ња. Би тан сиг нал при по ве дач ки 
глас да је у ре че ни ци што са жи ма си жеј ни чвор „При че о со ли“: „Из ме ђу 
со ли и чо ве ка, ску пе а нео п ход не со ли и кле тог чо ве ка ко ме увек не што 
тре ба, уба цу је се ко год мо же и ко год стиг не.“ 

Кле том чо ве ку увек не што тре ба, у то ме је ис ку ше ње за сва ко уве ре-
ње. Мај стор ски во ђе на при ча, у ко јој је сим бо лич ки се ман ти зо ва на го то во 
сва ка по је ди ност. Уло га чу ва о ца пре да ња, у од су ству оца, пре не та је мај-
ци. Она го во ри те шке ре чи си ну у вла сти мла де же не „ме ке и ла ко ме“. 
(„Ис тур чи се пла хо и ла ко мо“, до зи ва се Ан дри ће ва озна ка с ди јаг но зом 
из Гор ског ви јен ца.) Мај ка не гле да у си на не го у „ла ки пу хор на ог њи-
шту“ и тај де таљ ула зи у ред суп тил них сред ста ва опи са. Ла ки пу хор с 
по чет ка пре тво ри ће се, на кра ју при че, у пе пео на ог њи шту. Тим пе пе лом 
што јој се при ви ђа као „из бе ље на и усит ње на мор ска со“, ста ри ца, мен-
тал но за мр ла ис тра ја ва ју ћи без со ли, у бо ле сном за но су по си па све уна о-
ко ло. Со ли пе пе лом. 

И у та бу и са ном име ну ту ђе, тур ске чар ши је, та мо до ље, ак ти ви ра се 
ар хе тип ска опре ка. Си ћи зна чи из не ве ри ти. На лог је оста ти на ста ме ној 
ви си ни, он де где је си, оно што је си. „Се ло огра ни ча ва и сма њу је сво је по-
тре бе, од ри че се трам пе и ку по ви не и про да је, и сва ког по сла због ко јег 
ва ља си ла зи ти у рав ни цу, за бра њу је сво ји ма од ла же ње ’до ље у но ви ну’.“ 
Со је ов де та ко ђе дво смер но зна чењ ски озра че на, упо ре до у све тлу би о ло-
шке ко ли ко и ду хов не се ман ти ке, што се у ли ни ја ма ове при че су да ра ју на 
не раз ре шив на чин. Од сут ни Тур ци су ве ре но во де ин фер нал ну игру, у ко-
јој вре ме не у мит но ра ди за њих. У то ку при че по ступ но се уно си рас цеп, 
све ве ћа на пу кли на из ме ђу стро гог за ве та ста ри јих и же ђи за оп стан ком 



мла ђих се ља на. Рас пе тост из ме ђу за ко на пре да ка и за ко на одр жа ња, кле тог 
чо ве ка ко јем увек не што тре ба (а на ро чи то со) Ан дрић раз ви ја и до во ди до 
гра ни ца људ ске из др жљи во сти и сми сле ног по кри ћа та кве до след но сти. 
Лик мај ке, на окви ри ма при че, при ма у се бе чи та ву тра ге ди ју има нент не 
„ко сов ске ми сли“, хте ња да, по сва ку це ну, оста не мо оно што је смо. Ако је 
на по чет ку сим бо ли зам сце не био са мо на зна чен, за вр шни ца при че је чи-
ста сим бо лич ка сли ка, а не ве ро ват но кон крет на: „И то ну ћи у сан, све се 
ви ше над но си ла над ог њи ште и не при ме ћу ју ћи ка ко се ва тра га си, и не 
осе ћа ју ћи ка ко пе пео си пи и те че, ни ка ко ноћ про ла зи.“ Два су ко бље на 
ста но ви шта под јед на ко су мо ти ви са на, при по ве дач оста је од мак нут и од 
јед ног и од дру гог, али по вла шће но ме сто у при чи за у зи ма ста ри ца ко ја је 
си но ви ма „и отац и мај ка“, оста ју ћи по сто ја на у „не ги ра њу ствар но сти и 
очи глед но сти“, нео сет но кли зе ћи у смрт. 

Као пи сац мо дер ног до ба, Ан дрић ни је мо гао за о би ћи ни спор ну, по-
ни шта ва ју ћу стра ну по зи тив ног ни хи ли зма „ко сов ске ми сли“, али као му-
дар пи сац и пле ме ни ти за точ ник све сно иза бра не срп ске кул ту ре и уни-
вер зал них вред но сти ње ног ко сов ског ми та, за ве та или опре де ље ња, ни је 
мо гао да при по ве дач ки не по све до чи тра гич ни диг ни тет раз ли чи то ис по-
ље них ње го вих но си ла ца.
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Dragan Hamović

IVO ANDRIĆ AND NJEGOŠ’S TRAGICAL „KOSOVO THOUGHT“

S u m m a r y

The paper starts from Njegoš’s spiritual portait outlined in several Andrić’s essay 
texts, in which one can observe Andrić’s strog autoprojection into the personality of 
the Montenegrian bishop and the greatest Serbian poet from the 19th century. Njegoš’s 
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life, in Andrić’s description, synthesizes the tragic quality of the Serbian historical 
struggle based on the faithfulness to the Kosovo myth, tradition of the conscious sacri-
fice, as it reads in the epical poem „for the honorable cross and golden liberty“. The 
observation of Nikola Mirković, the author of the study on Andrić’s prose (1938), that 
Njegoš for Ivo Andrić became a paradigm of a prudent and belligerent attitude under 
unbearable pressure of the historical and existential evil, we check and confirm with 
the examples of a series of scenes from historical prose which thematize Serbian resist-
ence to the Ottoman Turks and the Austrian-Hungarian occupier – not only belligerent, 
but also passive, spritual resistence which implies the denial of „the surperflous needs“ 
and asceticism of its own kind. „The Story about Salt“ (1955), in which the tendency 
for spiritual survival and blind instinct for biological survival are confronted, tells 
about a contradiction, a controversial side of that resistence, personified in the unques-
tionable oath to adhere to the identity inherited from the anscestors. 
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АНДРИЋЕВА ЛИЦА КАО ПОЕЗИЈА ИЛИ О 
ЛИРСКО-СЛИКАРСКОМ ПРОСЕДЕУ

– О једном раду Војислава Ђурића и поводом њега –

Јован Делић

СА ЖЕ ТАК: Рад Во ји сла ва Ђу ри ћа „Нај но ви ја Ан дри ће ва по е-
зи ја“ био нам је за ни мљив као нај бо љи рад о Ан дри ће вим Ли ци ма 
и по сво јим те о риј ским до ме ти ма, и по ме то до ло шкој по зи ци ји, и 
по кри тич ким уви ди ма и оцје на ма, и по зна ча ју у кон тек сту та-
да шњег књи жев ног жи во та (1960–1962).

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: сли ка, лир ско-сли кар ски про се де, књи-
жев ни жи вот, ме то до ло ги ја, вред но ва ње, об ли ко ва ње, ино ва ци ја, 
књи жев ност–сли кар ство, про за–ли ри ка, по е ти ка, есте ти ка

Ба ве ћи се ту ма че њем Ан дри ће ве про зе, по себ ну па жњу нам је при ву-
као рад Во ји сла ва Ђу ри ћа „Нај но ви ја Ан дри ће ва по е зи ја“, об ја вљен 1962. 
го ди не у збор ни ку ра до ва Иво Ан дрић, а усмје рен на та да нај но ви ју Ан дри-
ће ву збир ку при по ви је да ка Ли ца (1960). Рад је ви ше стру ко за ни мљив: и са 
ста но ви шта књи жев но и сто риј ског тре нут ка, од но сно со ци јал ног и ли те-
рар ног кон тек ста, кон тек ста књи жев ног жи во та, са те о риј ско-ме то до ло-
шког ста но ви шта, са ста но ви шта ту ма че ња и са ста но ви шта вред но ва ња. 
То је је дан од ри јет ких Ђу ри ће вих ра до ва по све ће них ак ту ел ном књи жев-
ном тре нут ку и тек об ја вље ном дје лу.

Ан дри ће ва књи га Ли ца по ја ви ла се го то во не по сред но пред до дје лу 
и уру че ње Но бе ло ве на гра де за књи жев ност, али је књи жев на кри ти ка 
пре ма њој по ка за ла озбиљ не ре зер ве. Шта ви ше, до ма ћа књи жев на јав ност 
1960. и све до ок то бра 1961. го ди не Ан дри ћу ни је би ла на кло ње на, а ни 
су коб „мо дер ни ста“ и „ре а ли ста“ ни је му ишао на ру ку. „Мо дер ни сти“ су 
Ан дри ћа до жи вља ва ли као кон зер ва тив ног пи сца, а „ре а ли сти ма“ ни је 
био до вољ но ре во лу ци о на ран ни ак ту е лан; да кле, опет кон зер ва ти ван. Све 
су при ли ке да су се пи сци и кри ти ча ри око ча со пи са Де ло спре ма ли на ру-
ше ње „ми та о Ан дри ћу“. По кој ни про фе сор Ни ко ла Ми ло ше вић ми је го-
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во рио, а не мам раз ло га да му не вје ру јем, да је био већ сло жен те мат ски 
број ча со пи са Де ло ко ји је го то во цио био усмје рен про тив Ан дри ћа и да 
је слог рас ту рен по што је сти гла ви јест да је наш пи сац до био Но бе ло ву 
на гра ду, па би је дан та кав број био ме ђу на род ни скан дал. Да нас би би ло 
не са мо за ни мљи во, не го и дра го цје но ре кон стру и са ти тај број Де ла.

Не га тив на, или ба рем ам би ва лент на ре цеп ци ја Ли ца те шко је па ла пи-
сцу: од 1960. је ви ше пи сао за фи јо ку не го за из да ва че. По на шем осје ћа њу, 
па ра диг ма тич на је но вин ска кри ти ка Пе тра Џа џи ћа, об ја вље на у По ли ти ци 
(1960), го то во не по сред но по из ла ску Ли ца из штам пе. Ри јеч је о кри ти ча ру 
ко ји је о Ан дри ћу ве о ма до бро пи сао; ауто ру пр ве књи ге и Про кле тој авли ји.

У пр вој ре че ни ци, од но сно па су су, Џа џић одва ја Ли ца од Ан дри ће-
вих нај зна чај ни јих дје ла, твр де ћи да „ово ни је Ан дрић и Про кле те авли је, 
На Дри ни ћу при је, ’Мо ста на Же пи’, ’Ани ки них вре ме на’“, не го да су Ли ца 
„пре те жно књи га Ан дри ће вих ’ре стло ва’: скицâ по је ди них осе ћај них тре-
ну та ка ре а ли зо ва них не пре тен ци о зном ру ком хро ни ча ра“; да су у Ли ци ма 
по да ци о жи во ти ма „из јед не од спо ред них кар то те ка ауто ро вог емо тив ног 
и ми са о ног ис ку ства, где се нај че шће ре ги стру је ма те ри јал ли те рар них 
по лу си ро ви на“; да се у књи зи пре по зна ју и фељ то ни „не ких пра знич них 
бро је ва но ви на“, што би тре ба ло да је већ по де фи ни ци ји сум њи во. Као да 
је Ан дрић пу штао за пра знич не но ви не сла бе ства ри!

По том се кри ти чар пи та шта је у Ли ци ма оста ло од Ан дри ћа, од но сно 
шта је од ње га по ста ло, па од го ва ра да је ри јеч о књи зи ис под Ан дри ће вог 
ни воа. Да би ствар учи нио очи глед ни јом и пла стич ни јом, Џа џић по се же 
за ана ло ги јом са Цр њан ским: као што је Цр њан ски у пу то пи си ма знат но 
ис под Се о ба и Днев ни ка о Чар но је ви ћу, та ко је не ка ко и са Ан дри ћем. Пу-
то пи си Цр њан ског да нас има ју не у по ре ди во бо љи ста тус не го 1960. го ди-
не, а књи га Код Хи пер бо ре ја ца се, по сли је ра до ва Љу би ше Је ре ми ћа и Но-
ви це Пет ко ви ћа, да нас из у зет но ви со ко ци је ни као ро ман. Умје сто јед ног 
– са Ан дри ћем – кри ти чар пра ви два про ма ша ја – и са Цр њан ским.

Џа џић по том до во ди у пи та ње и Ан дри ће во по е тич ко на че ло „по сма-
тра ти а за тим опи си ва ти“, сма тра ју ћи да је оно „би ло у ста њу да по вре ме но 
де мо би ли ше Ан дри ће ве нај су бјек тив ни је тво рач ке мо гућ но сти, а да то ме 
тре ба при пи са ти тан ка ме ста и фељ тон ска шти ва ње го ве про зе, од ко јих 
је, ве ћим де лом, и са чи ње на збир ка Ли ца“.

Ето, да кле, шта су Ли ца: „тан ка ме ста и фељ тон ска шти ва“, „ивер је 
го ро ста сног ста бла“, „ре стло ви“. У Ли ци ма је ве ли ки пи сац „се би до ко ле-
на“, али, до ду ше, и та да оста је пи сац. Ни је баш ла ко Ан дри ћа са свим су-
спен до ва ти. Али ни је би ло ла ко ни Ан дри ћу све ово про чи та ти. Пре ма 
свје до че њи ма ча сних љу ди, не га тив не оцје не Ли ца су то ли ко по го ди ле 
Ан дри ћа да је од лу чио да ви ше ни шта но во не об ја вљу је. И ни је за жи во-
та об ја вио ни јед ну но ву књи гу!

До ду ше, Џа џић из два ја по сљед њу при чу у збир ци – „Ле то ва ње на ју гу“ 
– као „ве ли ки, све тао пе чат са вр ше но сти на са мом кра ју ове књи ге, ко ја 
нам по ка зу је је дан не ан то ло гиј ски вид Ан дри ће ве про зе“.
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Цио Џа џи ћев текст је у зна ку вред но ва ња. Не ма ни јед не ре че ни це о 
при ро ди Ли ца и при по ви је да ка у збир ци, а ка мо ли о евен ту ал ним вр ли на-
ма или но ви на ма ове књи ге.

Не вје ру је мо да је Во ји слав Ђу рић па жљи во иш чи та вао та да шњу 
днев ну кри ти ку о Ан дри ће вим Ли ци ма, али прет по ста вља мо да је мо рао 
зна ти ко ли ко су не га тив не оцје не Ли ца за бо ље ле Ан дри ћа. Мо гао се про-
фе сор за кло ни ти иза не ког ве ли ког Ан дри ће вог ро ма на или јед не од три ју 
пред рат них књи га при по ви је да ка. Не, он је ипак ишао на нај ак ту ел ни ју, 
но ву књи гу, ко ја је та да – то се у јав но сти до бро зна ло – би ла под спо ром. 
Хтио он то или не, Ђу ри ћев рад па да у по ле мич ки кон текст, иако у ње му 
не ма ни тра га од по ле ми ке. И ис пра вља – то од мах ва ља ре ћи – ве ли ку не-
прав ду на не ту пи сцу. Исти на, не га тив не кри ти ке су на пи са не при је, а Ђу-
рић пи ше по сли је Ан дри ће ве Но бе ло ве на гра де. У том сми слу је Ђу ри ће-
ва по зи ци ја би ла ком фор ни ја.

Сам на слов Ђу ри ће вог ра да је ин ди ка ти ван: „Нај но ви ја Ан дри ће ва 
по е зи ја“. При том тер мин по е зи ја ов дје ни је ме та фо ра, не го ти по ло шко од-
ре ђе ње Ан дри ће вих Ли ца. И сам пје сник, а као про фе сор не у по ре ди во 
скло ни ји по е зи ји од про зе, Во ји слав Ђу рић пре по зна је у Ли ци ма лир ски, 
пје снич ки по сту пак и при ла го ђа ва ме тод пред ме ту ис тра жи ва ња ин си-
сти ра ју ћи на лир ско-сли кар ском про се деу као до ми нант ном у Ли ци ма. Оту-
да и по е зи ја и лир ско-сли кар ски про се де у на сло ву. Ти ме Ђу рић по га ђа у 
сам цен тар Ан дри ће во „му ће ње“ жан ра, од но сно укр шта ње жан ро ва, по-
себ но ка рак те ри стич но за ње го ву по е зи ју у про зи. За ни мљи ва је и јед на 
пси хо ло шка гре шка у ве зи са Ђу ри ће вим на сло вом: овај Ђу ри ћев рад пре-
штам пан је под на сло вом „Нај но ви ја Ан дри ће ва про за“ у Збор ни ку о Ан дри-
ћу што га је при ре дио Ра до ван Вуч ко вић (1999). Не по треб на, да не ка же мо 
по гре шна ис прав ка. На и ме, Ли ца су жан ров ски за му ће на, хи брид на књи-
га, отво ре на пре ма ли ри ци и есе ју – ето то нам су ге ри ше Ђу ри ћев на слов, 
а по твр ђу је ње гов рад. До ми нат ни „про се де“ ко јим су Ли ца об ли ко ва на је-
сте „лир ско-сли кар ски“ – то је основ на Ђу ри ће ва иде ја у овом ра ду. Ђу ри-
ћев ме тод је ин тер пре та ти ван, има нен тан дје лу, по ста вљен та ко да се из 
ин тер пре та ци је, од но сно ана ли зом, иш чи та по е ти ка дје ла; да се до сег не 
до не ких оп шти јих Ан дри ће вих по е тич ких на че ла об ли ко ва ња; да се дâ при-
лог Ан дри ће вој есте ти ци. На то упу ћу је Ђу ри ћев тер мин „по ет ско-сли-
кар ски про се де“. Мо ра мо се при сје ти ти ко ли ки је зна чај сли кар ства и сли-
ка ра у Ан дри ће вој есе ји сти ци (Фран ци ско Го ја), од но сно сли ка ра као књи-
жев ног ју на ка (Вје ко слав Ка рас) у ро ма ну Омер па ша Ла тас. Ан дрић је, 
уз то, мај стор књи жев ног пор тре та, вје ро ват но нај ве ћи ко јег смо има ли, 
ко ји је, по во дом сли ка ра и сли кар ства, фор му ли сао соп стве на на че ла по е-
ти ке пор тре та. Ђу ри ћев рад је, да кле, те о риј ско-по е тич ки по ста вљен, са 
„про се де ом“ као сре ди шњим про бле мом.

Упра во ста вља ње „про се деа“ у пр ви план ис тра жи ва ња и тра га ње за 
пи шче вим по е тич ким на че ли ма мо де ло ва ња сви је та чи не Ђу ри ће ву ме то-
до ло шку по зи ци ју мо дер ном; са свим у скла ду с ме то до ло шким ори јен та-
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ци ја ма сво га до ба. Ђу рић по ка зу је и сми сао за уоча ва ње пи шче вих ино ва-
ци ја и ста вља ак це нат на те ино ва ци је. Гле да на са тог ста но ви шта, Ли ца до-
би ја ју на зна ча ју у кон тек сту Ан дри ће вог опу са, а Ђу ри ћев рад на мо дер но-
сти и сва ко вр сној ак ту ел но сти. То је нај бо љи рад о Ан дри ће вим Ли ци ма, 
што Ђу ри ћу слу жи на част, уто ли ко при је што је об ја вљен већ 1962. го ди-
не. Ли ца се по ка зу ју као ве о ма ва жна збир ка за бо ље ра зу ми је ва ње пост-
хум но об ја вље ног при по вје дач ког ви јен ца Ку ћа на оса ми (1976).

До сад је би ло ри је чи о кон тек сту књи жев ног жи во та у ко ји па да Ђу-
ри ћев текст и о те о риј ско-ме то до ло шким по зи ци ја ма и зна ча ју ово га ра да. 
Са да ће мо се де таљ ни је по за ба ви ти ин тер пре та ци јом са мо га ра да.

Ђу рић отва ра свој рад оп штим те о риј ским про бле мом: пи та њем по-
ти ски ва ња „фа бу ле, рад ње, на ра ци је“, од но сно њи хо вог сво ђе ња „на нај ма-
њу мо гу ћу ме ру“, што је био иде ал мно гих пи са ца. То је сте свој ство лир-
ско га ро да и пра ти „те жње ка су ге сти ји, под тек сту, гу сти ни“, али је све 
ка рак те ри стич ни ја по ја ва у мо дер ној про зи. Фло бер, ко ји је био из у зет но 
под сти ца јан за Ми ло ша Цр њан ског и Да ни ла Ки ша, „хтео је да пот пу но 
уки не рад њу ка ко би остао са мо стил“, али је тај иде ал у обла сти про зе 
те шко у пот пу но сти оства рив; по нај ви ше је при сту па чан крат кој при по-
ви је ци, ко ја је већ по сво јој при ро ди – крат ко ћом, гу сти ном и кон ден зо ва-
но шћу – бли ска ли ри ци.

По том се под вла чи раз ли ка из ме ђу ли ков них умјет но сти, ко је су од-
ре ђе не про сто ром, и ли те рар ног из ра за, ко ји је од ре ђен вре ме ном, а „чи ји 
је пра ви и нај гру бљи из раз фа бу ла и на ра ци ја“. На пу шта ју ћи фа бу лу, рад-
њу, на ра ци ју, ли те рар ни из раз као да се опи ре сво јој при ро ди – по сто ја њу 
у вре ме ну – што мо же во ди ти или пот пу ном про ма ша ју, или лир ском са-
вр шен ству. Та кво са вр шен ство је оства ри во или у дје ло ви ма ро ма на или 
ду жих при по ви је да ка, или у крат ким при по ви јет ка ма, што је – пре ма Ђу-
ри ћу – при је Ан дри ћа по ла зи ло за ру ком Че хо ву и Стан ко ви ћу, јер се оне 
– крат ке при по ви јет ке – „ско ро у це ли ни мо гу са вла да ти лир ско-сли кар-
ским про се де ом“. Ђу рић до пу шта да фа бу ла и на ра ци ја „мо гу за др жа ти 
свој ста рин ски из глед“ и при лир ско-сли кар ском про се деу, под јед ним, 
глав ним, усло вом без ко је га то га про се деа не ма:

„Нео п ход но је да се пред мет фо ку си ра у јед ном је ди ном тре нут ку, у 
ко ме се ње го ва су шти на нај ду бље от кри ва, цр та ма ко је га нај бо ље пред-
ста вља ју и ко је са др же све дру ге ње го ве тре нут ке.“

От кри ва ње су шти не у јед ном је ди ном тре нут ку ко ји са др жа ва све 
дру ге тре нут ке – ни је ли ту не што од са мо га те ме ља Ан дри ће ве по е ти ке 
пор тре та из ло же не и у есе ју „Раз го вор са Го јом“, и при Ка ра со вом пор тре-
ти са њу Омер-па ше Ла та са. Тај став Ђу рић узи ма за осно ву лир ско-сли-
кар ског про се деа уоп ште.

Овај „про се де“ се мо гао на ћи код Ан дри ћа „у ве ћем или ма њем окви-
ру фа бу ле, рад ње, на ра ци је“, да кле – у од лом ци ма ве ћих про зних цје ли на. 
У Ли ци ма су фа бу ла и на ра ци ја све де не на мно го ма њу мје ру не го у ра ни-
јим збир ка ма и уокви ру ју мно ге „лир ско-сли кар ске пар ти је, а не ке чак и 
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раз би ја ју“. Ђу рић на ла зи дво ја ке сли ке у Ли ци ма: „јед не у тан ком, је два 
при мет ном окви ру, дру ге у де бе лом, те шком окви ру, чак из гу бље не у ње му, 
али ипак та ко по ста вље не да го спо да ре на ра тив ним тки вом“. Пр ве, „а до-
не кле и дру ге, пред ста вља ју но ви ну у Ан дри ће вом при по ве да њу“, али не 
и је ди ну но ви ну. У Ли ци ма се кат кад ја вља лир ско-сли кар ски про се де без 
фа бу лар ног окви ра; ја вља се „чист ли ри чар“, али дру га чи ји не го у Ex Pon tu 
и Не ми ри ма.

Вр ло је вје ро ват но да је лир ска при ро да Ан дри ће вих Ли ца и би ла Ђу ри-
ћу иза зов да се по за ба ви овом про зом; вје ро ват но је ње гов сен зи би ли тет, 
ко ји је не по гре ши во осје ћао и пре по зна вао лир ске ври јед но сти, био пред у-
слов за ова ко ду бок од нос пре ма но вој Ан дри ће вој про зи, од но сно „по е зи ји“.

Да кле, до ми на ци ја лир ско-сли кар ског про се деа над фа бу лом и на ра-
ци јом бит на је осо би на и ино ва ци ја Ли ца у од но су на сву ра ни ју Ан дри ће-
ву при по вје дач ку про зу. То Ђу рић до во ди у ве зу са на го ми ла ним зна њем 
умјет ни ко вим и ње го вим ис ку ством, али и са спе ци фич ним гра ди вом. То 
гра ди во су људ ска ли ца, „без би о гра фи ја, без ду гог кон ти ну и те та осим 
оно га ко ји су сти ца ла сво јим по сто ја њем у пи сцу“. Њи хо ви по зи ви пи сцу 
за из ба вље ње из та ме „зна че и ње го во из ба вље ње“, од но сно осло бо ђе ње 
од њи хо вог при ти ска из ну тра.

За пр ву при по ви јет ку („Ли ца“), по ко јој је збир ка до би ла име, Ђу рић 
ве ли да „има функ ци ју увод ног есе ја“, од ре ђу ју ћи јој ти ме и при ро ду – 
отво ре ност пре ма есе ју и при су ство есе ја у те ме љи ма Ан дри ће вог при по-
ви је да ња – и функ ци ју у цје ли ни; функ ци ју сво је вр сног окви ра за цје ли-
ну. Ис так ну та је из у зет ност људ ског ли ца као пред ме та при по ви је да ња; 
ње го ва за го нет ност ко ја је те шко до ступ на људ ској ри је чи; ње го ва спе ци-
фич ност у од но су на гра до ве и пре дје ле. Она се не да ју по сма тра ти ни из-
ра зи ти – као што је то слу чај са град ским пред је лом – „кроз свој до жи вљај 
или као део се бе“. Је ди ни на чин је да се на ђе „она по је ди ност ко ја од го не-
та за го нет ку, де таљ ко ји из ра жа ва и са да шњи тре ну так и про шлост – це лу 
јед ну ду шу и суд би ну“; да се при бјег не сли кар ском по ступ ку и да се тај 
по сту пак ком би ну је са пје снич ким. За то Ђу рић, пр во, хва ли Ан дри ћев 
„из бор си ту а ци је и тре нут ка“ у ко ји ма се „осо би то осви је тље на“, ка рак те-
ри стич на цр та нај ре љеф ни је ис ти че и пре да је сли ка њу ри је чи ма.

Ђу рић по том иде од при по ви јет ке до при по ви јет ке из два ја ју ћи лир-
ско-сли кар ска мје ста и по ка зу ју ћи њи хо ву функ ци ју и зна че ње, по ло жај и 
мје сто у при чи. Та ко сли ка сун ча ног ћи ли ма, од но сно игре свје тло сти и 
ре ше та ка у там нич кој при по ви је ци „На сун ча ној стра ни“, по ста је пра ва 
рас кош и бла го дат за утам ни че ног мла ди ћа. На њу се на до ве зу је сли ка 
же не на про зо ру, са кр лет ком и па па га јем, ко ја ће до ћи у сан мла дом узни-
ку. У при по ви је ци „На др жав ном има њу“ сли ка бе за зле не игре рад ни ка и 
дје вој чи це пре о бра жа ва се у из вод зла и опа сно сти, на си ља и стра да ња. У 
„Ле то ва њу на ју гу“ до ла зи до пот пу ног ста па ња чо вје ка са при ро дом као 
ре а ли за ци је по тре бе чо вје ка ина че одво је но га од при ро де да у ча су сје ди-
ње ња по ста не са њом јед но. Опис ру ку – а ру ке и очи има ју по вла шће но 
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мје сто у Ан дри ће вим пор тре ти ма – у при по ви је ци „сун це“ „мо же се так-
ми чи ти с нај са вр ше ни јим пе снич ким сли ка ма“. Утам ни че не ру ке из ра жа-
ва ју „сву тра ги ку ко ју мо же да до жи ви људ ска ду ша у за тво ру“, па Ђу рић 
жа ли што се та сли ка ни је оса мо ста ли ла као пје сма. Из ових ре до ва про-
го ва ра љу би тељ, зна лац и ан то ло ги чар ли ри ке, и сам лир ски пје сник.

Нај зад, Ђу рић по ен ти ра свој рад освр том на при по ви јет ку „Игра“ и 
на сли ку но гу мла де же не на ма лој по зор ни ци, из ме ђу „че ти ри но ге сто ли це 
пре кри ве не са три стра не сви лом ши ро ке сук ње“, та ко да су фо ка ли за то-
ро вом оку но ге до ступ не са мо са јед не, ње го ве стра не. Та игра је „нај са вр-
ше ни ја сли ка у збир ци, у сво јој вр сти ско ро без прем ца у на шој књи жев-
но сти и са рет ким так ма ци ма у свет ској. Она је – не ма ње не го Хо ме ров 
опис Ахи ло вог шти та – чу до сли кар ске ве шти не у по е зи ји ко је иза зи ва 
ди вље ње и опи ре се ана ли зи и об ја шње њу, јед но од оних при род них и 
умет нич ких тво ре ви на пред ко ји ма чо век осе ћа сву бе ду те о риј ског је зи ка 
и лу ду по тре бу да се ис ку пи опи сом соп стве ног до жи вља ја“.

Скри ве ни пје сник у про фе со ру ни је скри вао сво је оду ше вље ње Ан дри-
ће вом ди на мич ком сли ком игре жен ских но гу, ко је „игра ју са ме са со бом 
и са ме за се бе“, чи ме је ис так нут и мо тив игре у Ан дри ће вим дје ли ма, са мо 
у Ли ци ма – већ два пу та. 

За кључ на ре че ни ца ра да је, за пра во, вред но сна по ен та, али и та чан 
на лаз, и вра ћа ње до сто јан ства ве ли ком пи сцу по сли је по ни же ња ко је му 
је при ре ди ла но вин ска, днев на кри ти ка:

„Та ко је Ан дрић у Ли ци ма – над моћ но – по но вио сво ју вај ка да шњу спо-
соб ност да иде пу те ви ма тра же ња и на ла же ња но вих ви до ва об ли ко ва ња.“

То тра же ње и на ла же ње но вих ви до ва об ли ко ва ња оби ље жи ло је и 
овај Ђу ри ћев рад и до ве ло га у кон текст мо дер них ту ма че ња са вре ме не 
про зе. Из ме ђу кри ти ке и дје ла ус по ста вље на је ко ви бра ци ја, па чи та о цу 
оста је по ми сао да је овај рад пи сан из пи шче ве бли зи не; из бли зи не Иве 
Ан дри ћа; да је ту мач књи жев ног дје ла знао и осје тио шта би пи сцу мо гло 
би ти нај по треб ни је, нај дра го цје ни је у ча су пи са ња ово га ра да. Као да је 
ту мач, то ком при пре ма за пи са ње, во дио раз го во ре са пи сцем. Та бли зи на 
је, за нас, не сум њи ва.
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Jovan Delić

ANDRIĆ’S LICA AS POETRY OR ABOUT LYRICAL-PAINTING TECHNIQUE 
– On one work of Vojislav Đurić and in Relation to it –

S u m m a r y

The topic of our attention is Vojislav Đurić’s work „Najnovija Andrićeva poezija“ 
(Andrić’s Most Recent Poetry) (1962) about Ivo Andrić’s collection of short stories Lica 
(Faces) (1960), that is about its dominant lyrical-painting technique. This Collection 
was negatively reviewed by the literary criticists in the press at the time, so Andrić’s 
status in the Serbian criticism from 1960 to October 1961 was the least favourable in 
his entire creative lifetime. We document that in this paper with the analysis of Petar 
Džadžić’s critical text „Ivo Andrić: Lica“ (Ivo Andrić: Faces) published in Politika (1960).

Putting emphasis on Andrić’s technique and his principles about the formation of 
his world, Vojislav Đurić joined modern methodological orientations in the literary science 
of that time, and by determining Andrić’s technique in Lica (Faces) as a lyrical-paint-
ing one, he noticed innovations which this book of short stories brought in its opening 
towards the essay, and specially towards lyric poetry. Andrić’s pushing of the action, 
plot, narration to the second plane, was a natural consequence of the writer’s heading 
towards the lyrical-painting formation of a face. Orientation to the specific subject-mat-
ter – human faces – was viewed as a result of the writer’s accumulated knowledge and 
great writing experience. Đurić concludes that Andrić in Lica (Faces) „in a superior 
way repeated his always-present ability to follow the paths of searching and finding the 
new aspects of formation“. Selected and analyzed examples from Andrić’s short stories 
confirm the high lyrical and poetic value of this book. That is why the word poetry 
appears in the title of this excellent work of Đurić’s. 
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АНГЛИЦИЗМИ КАО СТИЛСКИ СИНОНИМИ 
У ПОЕЗИЈИ МАТИЈЕ БЕЋКОВИЋА

Мира М. Милић*1

САЖЕТАК: Овај рад ба ви се ан гли ци зми ма ко ји сту па ју у 
си но ним ни од нос са срп ском лек си ком у кре а тив ној је зич кој упо-
тре би. Ис тра жи ва ње се те ме љи на кор пу су фор ми ра ном из по ет-
ског ства ра ла штва Ма ти је Бећ ко ви ћа. Ана ли за кор пу са по ка за ла 
је да је зна ча јан број ан гли ци за ма упо тре бљен у са мо јед ном но-
ви јем пе сни ко вом де лу, при че му су они ис кљу чи во стил ски мо-
ти ви са ни. Иако је су штин ска функ ци ја ан гли ци за ма аутен тич но 
осли ка ва ње ли ко ва у са вре ме ном гло ба ли стич ком дру штву, ве-
ћи на њих има и до дат не функ ци је као што су пој мов не ме та фо ре, 
стил ске фи гу ре, игра ре чи ма и по бу ђи ва ње асо ци ја ци ја на пој мо-
ве ко ји су на ста ли на ен гле ском го вор ном под руч ју. Из ла га ње је 
по де ље но на че ти ри одељ ка. По сле пр вог, увод ног одељ ка, дру ги 
се ба ви си но ни ми јом као по сле ди цом ен гле ско-срп ских је зич ких 
кон та ка та, као и ти по ло ги јом ан гли ци за ма као си но ни ма у срп ском 
је зи ку. Тре ћи оде љак ба ви се ана ли зом стил ски мо ти ви са них ан-
гли ци за ма као си но ни ма у по е зи ји Ма ти је Бећ ко ви ћа у кон тек сту 
ре че ни це или ду жег тек ста. По след њи, че твр ти оде љак пред ста вља 
ре ка пи ту ла ци ју за кљу ча ка у ве зи са екс пре сив ном вред но шћу и 
функ ци ја ма стил ски мо ти ви са них ан гли ци за ма као си но ни ма у 
пе снич ком опу су пи сца.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ан гли ци зам, лек си ко ло ги ја, праг ма ти ка, 
срп ски је зик, си но ни ми ја, сти ли сти ка

1. увод.У све тлу ре зул та та ра ни јег ис тра жи ва ња (уп. Milić 2011b), 
ко ји ука зу ју на то да се ан гли ци зми упо тре бља ва ју у књи жев ном је зи ку, 
не са мо код са вре ме них пи са ца ко ји су ста са ли у пе ри о ду из ра зи те тех но-

*1Истраживање се темељи на докторској дисертацији аутора (Milić 2011b).
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ло шке и је зич ке до ми на ци је зе ма ља ен гле ског го вор ног под руч ја, не го и 
код оних на ко је ен гле ски је зик ни је мо гао ути ца ти у вре ме фор ми ра ња 
соп стве ног књи жев ног из ра за, у овом ра ду по ла зи се од прет по став ке да 
су ан гли ци зми у по ет ском оства ре њу Ма ти је Бећ ко ви ћа стил ски мо ти ви-
са ни, при че му по ве ћа ва ју екс пре сив ну вред ност из ра за у срп ском је зи ку, 
у од ре ђе ном кон тек сту. 

У ис тра жи ва њу је при ме њен ме тод ана ли зе кор пу са ко ји чи не ан гли-
ци зми из пе снич ког опу са Ма ти је Бећ ко ви ћа. Нај ве ћи број ан гли ци за ма у 
кор пу су пре у зет је из по е ме Кад бу дем мла ђи, док je њи хов број у дру гим 
пе снич ким оства ре њи ма пи сца за не мар љив. Се ман тич ка ана ли за ан гли-
ци за ма из вр ше на је на осно ву ту ма че ња у реч ни ци ма ен гле ског и срп ског 
је зи ка, те на осно ву кон тек ста ре че ни це или ду жег тек ста, у ко јем су ан-
гли ци зми ис так ну ти под ву че ном ли ни јом. У ана ли зи кор пу са при ме ње на 
је ти по ло ги ја ан гли ци за ма као си но ни ма у срп ском је зи ку (Milić 2011b), 
ко јом се ба ви сле де ћи оде љак.

2.англицизМикаосинониМиусрПскоМјезику.Бу ду ћи да се овај рад 
ба ви ан гли ци зми ма ко ји сту па ју у си но ним ни од нос са срп ском лек си ком, 
у овом одељ ку би ће по ну ђе не де фи ни ци је ан гли ци за ма и си но ни ма, на кон 
че га ће би ти пред ста вље на ти по ло ги ја ан гли ци за ма као си но ни ма у срп-
ском је зи ку са по себ ним на гла ском на ан гли ци зми ма као стил ским си но-
ни ми ма. Ту ма че ња ових пој мо ва би ће илу стро ва на при ме ри ма, уз ко је се, 
у за гра ди, иза скра ће ни це енг., на во ди из вор ни об лик у ен гле ском је зи ку.

У све тлу чи ње ни це да у ли те ра ту ри не по сто ји оп ште при хва ће на де-
фи ни ци ја ан гли ци зма и си но ни ма, у овом одељ ку би ће по ну ђе но ту ма че ње 
ко је у це ло сти за до во ља ва по тре бе кор пу са. Под ан гли ци змом се под ра зу-
ме ва ју лек сич ке је ди ни це (ре чи (имиџ (енг. ima ge) и афик си -инг (енг. ing)), 
ко је су или пре у зе те из ен гле ског је зи ка у срп ски или се у срп ском ја вља ју 
под стак ну те ути ца јем ен гле ског је зи ка, а из вор но су нај че шће ла ти ни зми 
(еду ка ци ја (енг. edu ca ti on)), као и лек сич ке и син так сич ке је ди ни це (тј. ре чи, 
син таг ме и ре че ни це) у срп ском је зи ку ко је од ра жа ва ју нор му или оби ча је 
ен гле ског је зи ка кри ју ћи у об ли ци ма срп ског је зи ка зна че ња и/или упо-
тре бе свој стве не об ли ци ма ен гле ског је зи ка (учи ни ти на пор (енг. ma ke an 
ef fort)), за ви ше ин фор ма ци ја по зо ви те... (енг. for mo re in for ma ti on call...), 
(уп. Prćić 2005: 145). По што на ве де ни при ме ри по ка зу ју да ан гли ци зми за-
хва та ју лек сич ки и син так сич ки ни во је зи ка, у овом ра ду се сма тра да су 
си но ни ми нај ма ње две лек сич ке је ди ни це исте гра ма тич ке вр сте ре чи, ко-
је има ју исто де скрип тив но зна че ње1, или нај ма ње две гра ма тич ке је ди ни-
це ко је има ју исто зна че ње у ду бин ској струк ту ри, ко је су сто га упо ре ди ве 
и за мен љи ве у не ким кон тек сти ма (уп. Milić 2011a: 54). 

1 Пре ма Ла јон со вом тер ми ну de scrip ti ve me a ning (lyons 1995: 44), ко ји под ра зу ме ва 
исто вет ност де но та ци је и сми сла.
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У за ви сно сти од то га да ли си но ним ни екви ва лент у срп ском је зи ку 
по сто ји од ра ни је или је на стао на кнад но као пре вод ни екви ва лент ан гли-
ци зма, те сте пе на ње го ве се ман тич ке исто вет но сти пре ма ан гли ци зму, за-
тим упо треб не вред но сти и екс пре сив ног по тен ци ја ла ан гли ци зма, Ми лић 
(2011b: 137–138) де ли ан гли ци зме као си но ни ме у срп ском је зи ку на шест 
ка те го ри ја. То су: ан гли ци зам као инер циј ски си но ним, пре ве де ни ан гли-
ци зам као си но ним, ан гли ци зам као хи по си но ним, ан гли ци зам као ла жни 
пар, ан гли ци зам као тер ми но ло шки ду блет и ан гли ци зам као стил ски си но-
ним. Пр вих пет ка те го ри ја по зна те су од ра ни је, док по след ња пред ста вља 
но во от кри ве ну ка те го ри ју ко ју је де фи ни са ла Ми лић (2011b: 152–159), на 
осно ву ана ли зе кор пу са књи жев них тек сто ва (Бо ри сла ва Пе ки ћа, Мир ја не 
Бо бић-Мој си ло вић и Сло бо да на Се ле ни ћа) и иза бра них но вин ских тек сто-
ва из 2006–2010. го ди не. У на став ку из ла га ња, на ве де не ка те го ри је би ће 
украт ко де фи ни са не и илу стро ва не при ме ри ма, при че му ће по се бан на гла-
сак би ти на ан гли ци зми ма као стил ским си но ни ми ма у срп ском је зи ку. 

Пр ве три ка те го ри је де фи ни са не су у све тлу ту ма че ња ко је да је Пр ћић 
(2005: 147–148). Ан гли ци зам као инер циј ски си но ним сто ји пре ма до ма ћој 
или одо ма ће ној ре чи ко ја од ра ни је по сто ји у срп ском је зи ку, нпр. скор (енг. 
sco re) пре ма ’ре зул тат’. Пре ве де ни ан гли ци зам као си но ним сто ји пре ма 
на кнад но ство ре ном пре вод ном екви ва лен ту, при че му ан гли ци зам ни је 
обе ле же на лек се ма, док је ње гов пре вод ни екви ва лент нај че шће тер ми но-
ло шки обе ле жен, нпр. грејс-пе ри од (енг. gra ce pe ri od) пре ма ’ми ро ва ње 
от пла те’. Ан гли ци зам као хи по си но ним2 сто ји пре ма до ма ћој или одо ма-
ће ној ре чи у срп ском је зи ку у функ ци ји хи пер си но ни ма3, ко ја има исто 
де скрип тив но зна че ње, при че му ан гли ци зам има до дат но се ман тич ко 
обе леж је, те огра ни чен се ман тич ки са др жај, нпр. ис прин та ти (енг. print) 
’од штам па ти ком пју те ром’ пре ма ’од штам па ти’. Ан гли ци зам као ла жни 
пар сто ји пре ма из вор ном об ли ку у ен гле ском је зи ку, при че му обе ре чи 
има ју сли чан об лик, али пот пу но или де ли мич но раз ли чи то зна че ње (уп. 
хлебец1997: 3), нпр. кон цепт (енг. con cept ’по јам’) пре ма ’гру ба ски ца’/’на-
црт’. Ан гли ци зам као је ди ни ца тер ми но ло шког ду бле та сто ји пре ма пре-
вод ном екви ва лен ту у срп ском је зи ку, при че му су оба об ли ка ме ђу за мен-
љи ве тер ми но ло шки обе ле же не лек се ме са исто вет ним зна че њем, ко је се 
па ра лел но упо тре бља ва ју (уп. ахМанова 1969: 13, пре ма: гортанПреМк 
2004: 122), нпр. пе нал (енг. pe nalty kick) пре ма ’је да на е сте рац’. На кра ју, 
ан гли ци зам као стил ски си но ним је сте онај ко ји сто ји пре ма пре вод ном 
екви ва лен ту у срп ском је зи ку, при че му је ан гли ци зам стил ски обе ле жен, 
док је до ма ћа реч не у трал на, нпр. фај тер (енг. fig hter) пре ма ’бо рац’, при 

2 Тер мин хи по си но ним, пре ма Пр ћи ћу (2005: 148), пред ста вља хи брид ни на зив за 
дво стру ки од нос из ме ђу ан гли ци зма и по сто је ће ре чи у срп ском је зи ку, тј. си но ни ми је 
(због исто вет ног зна че ња) и хи по ни ми је (због до дат них обе леж ја ан гли ци зма).

3 Тер мин хи пер си но ним пре у зет је од Пр ћи ћа (2005: 148) и од но си се на нео бе ле же ну 
по сто је ћу реч ко ја сту па у си но ним ни од нос са ан гли ци змом ко ји има до дат но обе леж је.
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че му ан гли ци зам има функ ци ју ме та фо ре као стил ске фи гу ре и ис ти че 
упор ност у по сти за њу ци ља по пут бес по штед не бор бе у бок сер ском рин гу 
(уп. Milić 2011b: 150).

Ефе кат сти ла на адап та ци ју ан гли ци за ма у срп ском је зи ку мо же се 
до ве сти у ве зу са Фи ли по ви ће вом се кун дар ном фа зом адап та ци је (1986: 
65, 188–189), ко ја на ста је као по сле ди ца ду же упо тре бе ан гли ци зма у срп-
ском је зи ку, услед че га до ла зи до про ши ре ња зна че ња по бро ју и по љу, при 
че му по зајм ље ни це из ен гле ског је зи ка мо гу има ти ви ше стру ке стил ске 
функ ци је: ства ра ње стра не ат мос фе ре, по сти за ње ко мич ног ефек та или 
игра ре чи ма, по сти за ње аутен тич но сти и пре ци зно сти и крат ко ћа из ра за. 
На екс пре сив ну вред ност по зајм ље ни ца ука зао је и Ро же (roget1958: xiv), 
ко ји на во ди да по зајм ље ни це, ко је су у по чет ку чи сто тех нич ке ре чи, у ак-
тив ној упо тре би по сте пе но пре ра ста ју у ин те грал ни део је зи ка и по ве ћа-
ва ју ње гов из ра жај ни по тен ци јал. Ме ђу тим, бу ду ћи да је стил ски из раз 
кре а тив на тво ре ви на по је дин ца, до дат не се ман тич ке ни јан се нај че шће на-
гла ше но од сту па ју од је зич ког стан дар да у ен гле ском и срп ском је зи ку, 
што до во ди до то га да стил ски мо ти ви са ни ан гли ци зми сту па ју у си но ним-
ни од нос са мо у од ре ђе ном кон тек сту. По што стил ски ан гли ци зми као си но-
ни ми у срп ском је зи ку има ју раз ли чи те функ ци је ко је од ре ђу ју праг ма тич-
ки и сти ли стич ки фак то ри, у да љем из ла га њу би ће де фи ни са на ти по ло ги ја 
ко ја об у хва та шест ка те го ри ја. То су по мод ни ан гли ци зам, ре клам ни ан-
гли ци зам, асо ци ја тив ни ан гли ци зам, ме та фо рич ки ан гли ци зам, иро нич ни 
ан гли ци зам и ан гли ци зам као стил ска ва ри јан та.

По мод ни ан гли ци зам сто ји пре ма до ма ћој ре чи или из ра зу ко ји од ра-
ни је по сто ји у срп ском је зи ку и има функ ци ју да сво јим не до вољ но по зна-
тим се ман тич ким са др жа јем им пре си о ни ра при ма о ца по ру ке и ство ри ути-
сак о до број оба ве ште но сти и пре сти жу оно га ко ји га упо тре бља ва, нпр. 
си ро ви ан гли ци зам4 one by one пре ма ’је дан по је дан’. Ре клам ни ан гли ци-
зам сто ји пре ма по сто је ћој ре чи или из ра зу у срп ском је зи ку са функ ци јом 
да скре не па жњу на од ре ђе ни про из вод или услу гу, при че му је нај че шће 
тер ми но ло шки обе ле жен и има ма лу уче ста лост у оп штем је зи ку или се 
ре а ли зу је као си но ним са мо у од ре ђе ном кон тек сту, нпр. борд ком пју тер
(енг. bo ard com pu ter) пре ма ’пут ни ра чу нар’. Асо ци ја тив ни ан гли ци зам 
сто ји пре ма пре вод ном екви ва лен ту у срп ском је зи ку, при че му ан гли ци-
зам има функ ци ју да по бу ди асо ци ја ци ју на лич но сти или од ре ђе ни зна-
чењ ски сег мент по пу лар ног умет нич ког де ла или дру штве ног по кре та, ко ји 
су на ста ли на ен гле ском го вор ном под руч ју, нпр. си ро ви ан гли ци зам lost 
in spa ce, ко ји пред ста вља на слов ен гле ске те ле ви зиј ске се ри је, пре ма ’из-
гу бље ни у све ми ру’. Ме та фо рич ки ан гли ци зам, по сма тран као пој мов но, 

4 Под си ро вим ан гли ци змом под ра зу ме ва ју се „лек сич ке и син так сич ке је ди ни це 
(тј. ре чи, син таг ме и ре че ни це) срп ског је зи ка ко је од ра жа ва ју нор ме или оби ча је ен гле-
ског је зи ка, кри ју ћи у об ли ци ма срп ског је зи ка зна че ња и/или упо тре бе свој стве не об ли-
ци ма ен гле ског је зи ка“ (уп. Prćić2005: 145).
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лек сич ко и стил ско сред ство из ра за, сто ји пре ма до ма ћој ре чи ко ја пред-
ста вља ње гов пре вод ни екви ва лент у од ре ђе ном кон тек сту, при че му има 
функ ци ју да пре не се од ре ђе не вред но сти из из вор ног до ме на у циљ ни, да 
пре не се име с јед ног пој ма на дру ги или да до при не се сли ко ви то сти из ра за 
и жи во сти при по ве да ња. Илу стро ва но при ме ри ма, то су: ре ли(енг. rally) 
це напре ма ’вр то гла ви раст це на’,кри ло(енг. wing), као део те ла пти це пре-
ма ’крил ни играч’ у спор туишринк (енг. shrink) у Се ле ни ће вом ро ма ну 
Уби ство с пред у ми шља јем, до слов но ’пси хић’ (не фор мал но) пре ма ’кра-
дљи вац ду ше’. Иро нич ни ан гли ци зам сто ји пре ма до ма ћој ре чи ко ја пред-
ста вља ње гов пре вод ни екви ва лент у од ре ђе ном кон тек сту, при че му има 
функ ци ју да пре не се из ве сну до зу ху мо ра или кри ти ке, по што има су прот-
но зна че ње од пој ма на ко ји се од но си, нпр. си ро ви ан гли ци зам de li very 
ser vi ce (смр ти), (до слов но, ’слу жба до ста ве’), пре ма ’ве сник’ (смр ти), у кон-
тек сту екс тра ди ци је ха шких оп ту же ни ка. Ко нач но, ан гли ци зам као стил-
ска ва ри јан та сто ји пре ма до ма ћој ре чи ко ја пред ста вља ње гов пре вод ни 
екви ва лент у срп ском је зи ку, при че му има функ ци ју да оста ви ути сак ра-
зно вр сно сти сти ла из бе га ва њем по на вља ња исте ре чи, нпр. сно у бор динг 
(енг. snow bo ar ding) пре ма ’ски ја ње на да сци’, ко ји се у од ре ђе ном тек сту 
упо тре бља ва ју на из ме нич но.

Ре зул та ти ис тра жи ва ња кор пу са књи жев них и но вин ских тек сто ва 
(уп. Milić 2011b: 271) ука зу ју на то да у но вин ским тек сто ви ма ан гли ци зми 
пред ста вља ју из вор сло бод них асо ци ја ци ја, пој мов них ме та фо ра или циљ но 
од ре ђе ног, по мод ног и ра зно вр сни јег сред ства из ра за, док они у књи жев-
ним тек сто ви ма нај че шће по бу ђу ју же ље не асо ци ја ци је или има ју функ-
ци ју стил ских фи гу ра. Пре ма то ме, у но вин ским тек сто ви ма пре те жно се 
упо тре бља ва ју асо ци ја тив ни ан гли ци зми, по мод ни ан гли ци зми, ре клам ни 
ан гли ци зми и ан гли ци зми као стил ске ва ри јан те, док у књи жев ним пре о-
вла ђу ју асо ци ја тив ни, ме та фо рич ки и иро нич ни ан гли ци зми, што ће би ти 
по твр ђе но и овим ис тра жи ва њем. При то ме, ва ља ис та ћи да је кон текст у 
ко јем се ан гли ци зми ре а ли зу ју као стил ски си но ни ми обич но ду жи од ре-
че ни це, по што за хва та део тек ста или це ло вит текст на срп ском је зи ку.

3.стилскианглицизМиуПоезијиМатијебећковића.По што је ти по-
ло ги ја стил ски мо ти ви са них ан гли ци за ма као си но ни ма у срп ском је зи ку 
у прет ход ном одељ ку де фи ни са на на осно ву књи жев них и но вин ских тек-
сто ва, у Бећ ко ви ће вом пе снич ком опу су ни су ре ги стро ва ни ан гли ци зми ко ји 
спа да ју у ка те го ри је ка рак те ри стич не за но вин ски стил, као што су по мод-
ни ан гли ци зми, ре клам ни ан гли ци зми и ан гли ци зми као стил ске ва ри јан те. 
Сто га ће пред мет ана ли зе у да љем из ла га њу би ти: асо ци ја тив ни ан гли ци-
зми, иро нич ни ан гли ци зми и ме та фо рич ки ан гли ци зми. Са гла сно то ме, 
сле де ће из ла га ње би ће по де ље но на три одељ ка, у ко ји ма ће сва ка ка те го-
ри ја би ти илу стро ва на при ме ри ма и по том ана ли зи ра на у све тлу до дат не 
екс пре сив не вред но сти ко ју уно си у да ти кон текст, на кон че га ће усле ди ти 
по се бан оде љак о упо тре би стил ских си но ни ма у Бећ ко ви ће вој по е зи ји.
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 3.1.англицизМикаоасоцијативнисинониМи.Ан гли ци зми са асо ци-
ја тив ном функ ци јом, ко ји се нај че шће пре у зи ма ју у си ро вом об ли ку, по бу-
ђу ју асо ци ја ци је на тех но ло шки пре сти жно ен гле ско го вор но под руч је или 
на ге не ра ци ју гло ба ли стич ког дру штва ко ја се од ре кла сво је на ци о нал не 
ба шти не у ко рист но вог, уни фи ци ра ног си сте ма вред но сти не про ве ре ног 
ква ли те та. Упо тре бом не а дап ти ра них ан гли ци за ма у скло пу тек ста на срп-
ском је зи ку, не са мо да се по бу ђу ју асо ци ја ци је на но ви гло ба ли стич ки 
по ре дак, не го се пре но си и из ве сна до за кри ти ке на ра чун мла дих чи ји 
мен тал ни ме ха ни зам пре по зна је са мо но ве кул тур но нео бе ле же не ци ви ли-
за циј ске нор ме. Асо ци ја тив на функ ци ја ан гли ци за ма као си но ни ма у Бећ-
ко ви ће вој по е зи ји би ће илу стро ва на сле де ћим при ме ри ма.

(а) „Неће ми бити тешко
Да у ватросталну чинију
Додам трећину шоље кључале воде
И промешам у микроталасној пећници 
Не више од једног минута
И уживам у лајт супи.“ (2008: 30);

(б) „Његош, Обилић
Принцип и већ како се зову
Сви ти килери
Убице
...
Србијо сиши
Зглавни га
Get a job
Није John случајно Walker)

Ћирилица
Марш бре
Воздра
Матица српска
Никад чуо
...
Само се надам
Last but not least.“ (2008: 140);
(в)„Од камене секире и сабље димискије

До нових нараштаја софтвера и хардвера
Кад је довољно имати две унакрст
И кликнути на миша.“ (2002: 442);

(г) „Кидиноси – камени,
Празнови – каменији,
Лутори – најкаменији...“ (2006: 105).

Лајт (енг. light) (а) сто ји пре ма ’ла ган’ са ци љем да по бу ди асо ци ја-
ци ју на ни ско ка ло рич ну хра ну. У Бећ ко ви ће вој по е ми Кад бу дем мла ђи, 



овај ан гли ци зам слу жи као мо ди фи ка тор име ни це ’су па’. Бу ду ћи да се из 
да тог кон тек ста ви ди да се ’лајт су па’ са сто ји са мо од то пле во де до дат но 
за гре ја не у ми кро та ла сној пећ ни ци, асо ци ја ци ја на мо дер ну га стро ном ску 
прак су ујед но пре но си кри тич ки став пи сца пре ма од ба ци ва њу тра ди ци о-
нал ног на чи на ис хра не ра ди по сти за ња ле пог из гле да и ства ра ња ви шка 
вред но сти. У дру гом ци та ту (б), ја вља се ви ше ан гли ци за ма ко ји на гла ше-
но од у да ра ју од срп ског је зич ког стан дар да, чи ме ефект ни је ис ти чу не по-
мир љи вост кул ту ро ло шких раз ли ка, нпр. get a job пре ма ’на ђи по сао’, last 
but not le ast пре ма ’по след њи али не и нај бе зна чај ни ји’. По ред то га, они у 
да том кон тек сту до дат но ис ти чу ре ше ност да на шње омла ди не да по сва ку 
це ну пла ни ра бу дућ ност у тех но ло шки пре сти жном све ту ко ји го во ри ен гле-
ски је зик. У на ве де ном ци та ту, асо ци ја тив ну функ ци ју има чак и вла сти та 
име ни ца John Wal ker, ко ја по бу ђу је асо ци ја ци је на по зна ти шкот ски ви ски 
Jo hnnie Wal ker и чо ве ка, Џо на Во ке ра (енг. John Wal ker) ко ји је пе ши це об и-
шао цео свет. Осим то га, цео на ве де ни ци тат пре пун је не фор мал них до ма-
ћих из ра за (’марш бре’, ’си ши’, ’зглав ни’, ’во здра’), ко ји до дат но по ја ча ва ју 
асо ци ја ци ју на све сно од ба ци ва ње стан дард ног је зич ког из ра за и ње го ву 
за ме ну не фор мал ним је зи ком пре пу ним ан гли ци за ма. У при ме ру (в), ан гли-
ци зам клик ну ти на ми ша (енг. click on the mo u se) сто ји пре ма ’при ти сну ти 
дуг ме’. Упо тре бом овог ан гли ци зма у пе сми Бо го ро ди ца Тро је ру чи ца за-
штит ни ца срп ских пе сни ка, пе сник чи та о цу пре но си сле де ћу по ру ку. 
От ка ко је све та и ве ка по сто ја ли су ин стру мен ти ко ји ма се из вр ша ва на си-
ље. Док је на си ље над пе сни ком и све цем, Јо ва ном Да ма ски ном, из вр ше но 
’са бљом ди ми ски јом’, у да на шњем тех но ло шки пре сти жном дру штву при-
ме њу је се са вре ме на тех но ло ги ја ка жња ва ња код ко је се ме ха ни зам ег зе-
ку ци је ауто мат ски по кре ће да ва њем од го ва ра ју ће ко ман де. У по след њем 
при ме ру (г), ан гли ци зам лу тор (енг. lo o ter/lut hor) сто ји пре ма ’пљач каш’/ 
’су пер нит ков’. Иако оба пре вод на екви ва лен та у срп ском је зи ку од го ва ра ју 
да том кон тек сту, мо гло би се прет по ста ви ти да је пе сник у по е ми Ка жи на 
ка жа ипак имао на уму зна че ње ’су пер нит ков’ ко ји по бу ђу је асо ци ја ци ју 
на не га тив ца у стри пу и фил му Су пер мен, чи ме ефект ни је ис ти че не са гле-
ди ве раз ме ре на лич ја тех но ло шког на прет ка. 

Из ве стан број асо ци ја тив них ан гли ци за ма у Бећ ко ви ће вој по е зи ји из-
ла зи из окви ра де фи ни ци је по ну ђе не у 2. одељ ку овог ра да. Њи хо вом упо-
тре бом пе сник по сти же ефе кат игре ре чи ма за ме ном јед не ен гле ске ре чи 
дру гом на осно ву слич не фор ме, из го во ра или мор фо син так сич ке функ-
ци је, чи ме се у да ти кон текст уно си до дат на се ман тич ка вред ност у ве зи са 
пој мо ви ма ко ји су на ста ли на ен гле ском го вор ном под руч ју, што ће би ти 
илу стро ва но сле де ћим при ме ри ма.

(д) „Нагваждање с родитељима
Да смо били на trade mill.“ (‘2008: 63);

(ђ) „А оно што не поједем
Затражим да ми се спакује
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Dog bag зваће се man bag“ (2008: 74);
(е) „Није fast food

Него fast dead
С роком трајања 
И прогнозом краја.“ (2008: 135)

Tra de mill (енг. tre ad mill) (д) сто ји пре ма ’по крет на ста за’. Ме ђу тим, 
за ме ном пр ве осно ве (tre ad ‘га зи ти’) у ен гле ској сло же ни ци име ни цом слич-
не фор ме и из го во ра tra de ’за нат’/’за ни ма ње’, у да ти кон текст уно си се до-
дат но зна че ње да да на шња омла ди на фи зич ку ак тив ност до жи вља ва као 
нај ва жни ји ква ли тет свог бу ду ћег за ни ма ња. За ме ном ен гле ске име ни це dog 
’пас’ име ни цом man ’чо век’ у фра зној лек се ми5 dog bag ’вре ћи ца за псе’ у 
при ме ру (ђ), у да том кон тек сту пе сник иро нич но ука зу је на по сле ди це не-
про ми шље ног усва ја ња кул тур них вред но сти са ен гле ског го вор ног под руч-
ја. Уме сто да се оста ци хра не у ре сто ра ну спа ку ју за кућ не љу бим це, као 
што се то ра ди на За па ду, они ће у пре за ду же ној Ср би ји би ти на ме ње ни 
љу ди ма. Ко нач но, у по след њем при ме ру (е), за ме ном име ни це fo od ’хра на’ 
у фра зној лек се ми fast fo od ’бр за хра на’ ен гле ским при де вом de ad ’мр тав’ 
пе сник на гла ша ва да је крат ког ве ка све што се ра ди на бр зи ну и да лош 
ква ли тет хра не спре мље не на бр зи ну во ди ка скра ће њу људ ског ве ка, што 
ути ре пут про па сти тех но ло шки пре сти жне са вре ме не ци ви ли за ци је. На 
кра ју, ва ља ис та ћи да чак и вла сти та име ни ца Wal ker у при ме ру (б) има до-
дат ну функ ци ју игре ре чи ма, бу ду ћи да зна че ње ен гле ске за јед нич ке име-
ни це wal ker ’ше тач’у да ти кон текст уно си ла жну на ду у ла ко ћу по сто ја ња 
у но вом гло ба ли стич ком по рет ку, ко ји пред ста вља свет без гра ни ца, на-
ци о нал них и вер ских по де ла. На жа лост, из на ве де ног кон тек ста се мо же 
за кљу чи ти да се, у том но вом све ту, Ње гош и Оби лић до жи вља ва ју као 
ки ле ри(енг. kil lers) тј. ’уби це’, Ма ти ца срп ска је не по зна ни ца, а ћи ри ли ца 
је одав но пре ва зи ђе на. 

На осно ву прет ход не ана ли зе мо же се за па зи ти да ан гли ци зми ко ји 
спа да ју у ка те го ри ју асо ци ја тив них стил ских си но ни ма мо гу има ти и функ-
ци ју игре ре чи ма, ко ја ни је ре ги стро ва на у књи жев ним тек сто ви ма на осно-
ву ко јих је де фи ни са на ти по ло ги ја ан гли ци за ма као стил ских си но ни ма у 
срп ском је зи ку. Но во от кри ве на стил ска функ ци ја асо ци ја тив них ан гли ци-
за ма пред ста вља ва љан основ за уво ђе ње пот ка те го ри је ан гли ци за ма као 
асо ци ја тив них стил ских си но ни ма, под на зи вом ан гли ци зам као сред ство 
игре ре чи ма. Ан гли ци зам ко ји спа да у ову пот ка те го ри ју је сте онај ко ји 
по бу ђу је до дат ну асо ци ја ци ју у ве зи са пој мом ко ји је на стао на ен гле ском 
го вор ном под руч ју за ме ном јед не ен гле ске ре чи дру гом на осно ву слич не 
фор ме, из го во ра или мор фо син так сич ке функ ци је.

5 Из вор но пре ма Ла јон со вом тер ми ну phra sal le xe me (lyons 1977: 23), а у срп ском, 
фра зна лек се ма (уп. Prćić 1997: 126), ко ја пред ста вља хи брид не лек сич ке је ди ни це – фор-
мал но (одн. гра фо ло шки, фо но ло шки и мор фо син так сич ки) ре а ли зо ва не као син таг ме, 
ко је се, при то ме, у по гле ду функ ци је, са др жи не и упо тре бе по на ша ју као лек се ме.
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3.2.англицизМикаоМетаФоричкисинониМи.Ме та фо рич ки ан гли ци-
зми за хва та ју пој мов ни и стил ски ни во. Ан гли ци зми у функ ци ји пој мов не 
ме та фо ре нај че шће по ве зу ју два до ме на – нар ко ма ни ју као из вор ни до мен 
и хе до ни зам као циљ ни, при че му ја сни је и ефект ни је ис ти чу по сле ди це 
пре те ра ног ужи ва ња у хра ни и пи ћу. 

(ж) „Баш сам целу теглу држао у руци
И нашао се на корак од конопца
И замало флипнуо“ (2008: 17);

(з) „Чешће наилазе кад се пребукирам прженица  
Него кад се овердозирам пребранца. (2008: 46);

(и) „Шта би било кад би било
И пенушам о томе
Немам тај трип“ (2008: 141);

(ј) „Ма колико имао фикс 
На шарену сланину“ (2008: 36);

(к) „Подиже се тојагано и лубинано
Врљичке, колачке, сечке, поклопачке,
Бандачке, ђевачке, сечке, поклопачке,
Бочке, фајтачке, бодинке, голошачке.“ (2006: 162);

Че ти ри ан гли ци зма у гор њим при ме ри ма, ко ји су пре у зе ти из по е ме 
Кад бу дем мла ђи, сто је пре ма пре вод ним екви ва лен ти ма у срп ском је зи ку 
од ко јих се раз ли ку ју по не фор мал ном стил ском обе леж ју. Флип ну ти (енг. 
flip) у при ме ру (ж) сто ји пре ма ’по лу де ти’(уп. хлебец 2006: 259), овер до-
зи ра ти се (енг. over do se) у при ме ру (з), пре ма реч нич ком ту ма че њу ’пре-
до зи ра ти се’ (уп. Vasić,Prćić i dr. 2001: 176), сто ји пре ма ’пре је сти се’, а 
трип(енг. trip) у при ме ру (и), пре ма реч нич ком ту ма че њу ’фан та зи ја’ (уп. 
хлебец 2006: 349), у да том кон тек сту сто ји пре ма ’сан’. У при ме ру (ј) упо-
тре бље на је по зајм ље ни ца фикс за ко ју се не мо же са си гур но шћу твр ди ти 
да је ан гли ци зам. У реч ни ци ма срп ског је зи ка (уп. хлебец 2006: 259), од-
ред ни ца фиксна ве де на је као ан гли ци зам (енг. fix) ко ји зна чи ’дро ги ра ње 
у ве ну’,на осно ву че га се мо же ту ма чи ти да је у пи та њу стил ски мо ти ви сан 
ан гли ци зам у функ ци ји пој мов не ме та фо ре, при че му је из вор ни до мен 
нар ко ма ни је по ве зан са хе до ни змом.Ме ђу тим, по што је нај при бли жни ји 
пре вод ни екви ва лент из ра за има ти фикс у кон тек сту да тог при ме ра ’би ти 
оп чи њен’, мо гу ће је прет по ста ви ти да се ра ди о по зајм ље ни ци из ла тин-
ског је зи ка чи је зна че ње под ред ним бро јем 3 гла си „усред сре ди ти по глед 
(на не ко га или не што)“ (уп. клајн и шиПка 2006: 1321). У гор њим ци та ти ма 
упо тре бље на су и два ан гли ци зма ко ја се од но се на дру ге из вор не до ме не. 
У пр вом (з), из вор ни до мен ту ри зма по ве зан је са хе до ни змом као циљ ним 
до ме ном. Пре бу ки ра ти се (од срп ског пре- + енг. bo ok од over bo ok) сто ји 
пре ма ’пре оп те ре ти ти се’(уп. Vasić,Prćić i dr. 2001: 191). Дру ги (к), по ве-
зу је спорт као из вор ни до мен са циљ ним до ме ном жи вот не бор бе, што илу-
стру је ан гли ци зам фај тач ки (енг. fig hting), ко ји сто ји пре ма ’бор бе но’. У 
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гор њем при ме ру овај ан гли ци зам упо тре бљен је у по е ми Ка жи не ка же 
ка жа, али га пе сник још јед ном упо тре бља ва са истом стил ском функ ци-
јом у пе сми Не дај се ју нач ки си не (2002: 53).

Коначно, у поеми Кад будем млађи забележен је један англицизам у 
функцији метафоре као стилске фигуре.

(л) „Кад будем млађи
Померањем очију лево и десно
Ресетоваћу мозак“ (2008: 109). 

Гла гол ре се то ва ти (енг. re set) у ен гле ском је зи ку сла же се са објек-
том ко ји озна ча ва ма ши ну и уре ђај или се ја вља у ко ло ка ци ји са фра зном 
лек се мом ’пре лом ко сти’ (уп. sinclair 1995: 1412). Ме ђу тим, у да том кон-
тек сту по е ме, ње гов обје кат је име ни ца ’мо зак’, те за јед но са њом сто ји 
пре ма ’про ме ни ти на чин раз ми шља ња’, при че му сли ко ви то на ја вљу је по-
тре бу за уни фи ка ци јом као основ ним усло вом оп стан ка у гло ба ли стич ком 
свет ском по рет ку. 

Прет ход на ана ли за по ка зу је да ме та фо рич ки ан гли ци зми у Бећ ко ви-
ће вој по е зи ји нај че шће пред ста вља ју пој мов но сред ство из ра за, ко је омо гу-
ћу је пре но ше ње но вих чул но са зна тљи вих вред но сти из из вор ног до ме на 
у циљ ни, ре ђе у функ ци ји лак шег схва та ња ствар ног пој ма, а мно го че шће 
да би се он при ка зао у друк чи јем све тлу и да би се при крио ње гов ствар-
ни се ман тич ки са др жај (уп. lakoff and Johnson 1980: 3).

3.3.англицизМикаоироничнисинониМи.По пут асо ци ја тив них ан гли-
ци за ма, ан гли ци зми са иро нич ном функ ци јом та ко ђе су у функ ци ји кри ти ке 
мо рал них вред но сти ко ји ма те жи са вре ме но гло ба ли стич ко дру штво, што 
ће би ти илу стро ва но сле де ћим при ме ри ма.

(љ) „Кад будем млађи
Имаћу добро постављену кичму
А нема добро постављене кичме
Без јаких стомачних мишића
Ни јаких стомачних мишића без трбушњака
Бар две стотине дневно
Пре шест сати поподне
Што је сасвим довољно
Да аутирам млечну киселину.“ (2008: 11); 

(м) By the way Косово
Може да оде“ (2008: 138);

(н) „Нема те силе да ме наватају
И упишу у ту фауну
Маторих деструктиваца 
И окљоцаних лузера“ (2008: 78);

(њ) „Стих
Било који
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Само да се не мења
Капирам 
То је све кул“ (2008: 76);

(о) „А кад је реч о народу и нацији
Положају наше земље
И сличним форама
Ма... мислим... појма немам... баш ме брига
Нисам у том фазону
Мајке ми
Никад нисам био део тога
То није моја шоља чаја.“ (2008: 138).

Аути ра ти (енг. to out) у при ме ру (љ) сто ји пре ма срп ском пре ла зном 
гла го лу из ба ци ти’/’ели ми ни са ти’, што је друк чи је од лек сич ког зна че ња 
ен гле ског пре ла зног гла го ла ко ји зна чи ’ис кљу чи ти игра ча из игре или раз-
от кри ти не чи је скло но сти ка хо мо сек су а ли зму’ (уп. sinclair 1995: 1171). 
Не по ду дар но зна че ње ан гли ци зма у срп ском је зи ку ис ти че за о ку пље ност 
мла дих фи зич ким ве жба њем, при че му им је основ ни мо тив по тре ба да 
што бо ље из гле да ју и да бу ду мо дер ни, а не бри га о здра вљу ко је на ру ша-
ва са вре ме ни на чин жи во та. By the way у при ме ру (м) сто ји пре ма ’уз гред 
бу ди ре че но’, при че му ефект ни је ис ти че не за ин те ре со ва ност мла дих за 
по ли тич ку си ту а ци ју ју жне срп ске по кра ји не, што је по сле ди ца еко ном ског 
и по ли тич ког при ти ска са ен гле ског го вор ног под руч ја. Лу зер (енг. lo ser) у 
при ме ру (н) сто ји пре ма ’гу бит ник’ и од но си се на на ци о нал не хе ро је из 
исто ри је срп ског на ро да, при че му на гла ша ва тен ден ци ју ни по да шта ва ња 
њи хо вих за слу га за на род. Кул (енг. co ol) у при ме ру (њ) од сту па од реч нич-
ког ту ма че ња (уп. Vasić,Prćić i dr. 2001: 142) и сто ји пре ма не фор мал ном 
ан гли ци зму ’су пер’ ко ји од ра ни је по сто ји у срп ском је зи ку, при че му пре-
но си суп тил ну до зу кри ти ке на ра чун мла де ге не ра ци је ко ја све сно од ба-
цу је мен тал но сло же не ак тив но сти у ко рист ла ко до сти жних ци ље ва. То 
ни је мо ја оми ље на шо ља ча ја (енг. that's not my cup of tea) у по след њем при-
ме ру (о) сто ји пре ма ’не за ни ма ме’, при че му пре но си кри ти ку пи сца на 
ра чун мла дих ко ји ни по да шта ва ју сво ју на ци о нал ну ба шти ну у са вре ме ном 
гло ба ли стич ком дру штву. 

На осно ву ове ана ли зе мо же се за кљу чи ти да ан гли ци зми са ти по ло-
шким обе леж јем иро нич них стил ских си но ни ма нај че шће од сту па ју од 
стан дар да у ен гле ском и срп ском је зи ку, чи ме пе сник у да ти кон текст уно-
си из ве сну до зу ху мо ра ко јим чи та о цу по сред но пре но си свој кри тич ки 
суд о мо рал ним и кул тур ним вред но сти ма са вре ме ног дру штва. 

3.4 уПотребаанглицизаМакаостилскихсинониМауПоезијиМатије
бећковића. На осно ву се ман тич ке ана ли зе ан гли ци за ма у по е зи ји Ма ти је 
Бећ ко ви ћа уоп ште но се мо же за кљу чи ти да ан гли ци зми ни су по сле ди ца 
лек сич ке пра зни не у срп ском је зи ку, те да се ра ди ис кљу чи во о стил ски 
мо ти ви са ном је зич ком сред ству чи ја функ ци ја је аутен тич но осли ка ва ње 
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ли ко ва и кул ту ро ло шког сег мен та ко ји се об ра ђу је у пред мет ном де лу. У 
ту свр ху, пе сник че сто при бе га ва си ро вим ан гли ци зми ма као и ан гли ци-
зми ма ко ји има ју обе леж је не фор мал ног сти ла, што Де ре тић (2004: 1164) 
ту ма чи као же љу пи са ца но ви је ге не ра ци је „не са мо да пру же вер ну сли ку 
са вре ме ног жи во та не го и да ту сли ку про на ђу у об ли ци ма жи вог го во ра, 
ко ји нај че шће на гла ше но од у да ра ју од нор ми ра но га књи жев ног је зи ка, али 
до при но се из град њи об у хват них по ет ских сим бо ла“. 

По ред то га што вер но осли ка ва ју ли ко ве, ан гли ци зми у Бећ ко ви ће вој 
по е зи ји пре но се чи та о цу кри тич ки став пе сни ка пре ма мо рал ним и кул-
тур ним вред но сти ма. Ова функ ци ја оства ру је се по сред но, пре ко на ра то-
ра од ко јег се пе сник дис тан ци ра фор мом и са др жа јем је зич ког из ра за. 
Кон крет но, у по е ми Кад бу дем мла ђи, на ра тор ко ји ка зу је ан гли ци зми ма 
преза си ће не сти хо ве не мо же се по и сто ве ти ти са пе сни ком ко ји је у овом 
тре нут ку ушао у осму де це ни ју жи во та, што и до дат но по ја ча ва чи ње ни ца 
да при род ни ток ства ри те че у прав цу ста ре ња а не под мла ђи ва ња. Др же ћи 
та ко на ра то ра на дис тан ци, Бећ ко вић се под сме ва сво јим ју на ци ма, њи хо-
вим иде а ли ма и њи хо вом је зи ку, при че му увек по ла зи од тра ди ци о нал ног, 
чвр стог си сте ма вред но сти. Су штин ска по ру ка ко ју пе сник пре но си чи та о-
цу на гла ше ном упо тре бом ен гле ских по зајм ље ни ца је сте да је на ци о нал ни 
иден ти тет на ро да не рас ки ди во по ве зан са ње го вим је зи ком ко ји пред ста-
вља ка мен те ме љац ње го вог оп стан ка. С тим у ве зи, у по е ми Ка жа (2006: 
174–175) он на во ди сле де ће:

„Језик је народ
И творац народа.
Што има у мозгу
Има и у језику.
Народ може нестати,
Ако језик потраје
Из нестанка ће настати.“

Упр кос ве ли ком стил ском по тен ци ја лу по зајм ље ни ца из ен гле ског је-
зи ка, онe се, по пра ви лу, ре а ли зу ју као си но ни ми са мо у од ре ђе ном кон-
тек сту. У све тлу чи ње ни це да из ве стан број по зајм ље ни ца чи не син так-
сич ке је ди ни це и да је ве лик број та квих је ди ни ца упо тре бљен у си ро вом 
об ли ку, на ме ће се пи та ње да ли се уоп ште ра ди о си но ни ми ма или је у 
пи та њу стил ска упо тре ба ен гле ског је зи ка. 

4.закључци.На осно ву ана ли зе пе снич ких тек сто ва Ма ти је Бећ ко ви ћа 
мо гу се из ву ћи че ти ри за кључ ка. Она је, на пр вом ме сту, по твр ди ла ре зул-
та те ра ни јих ис тра жи ва ња кор пу са књи жев них тек сто ва, ко ји ука зу ју на то 
да ан гли ци зми у кре а тив ној упо тре би мо гу би ти и стил ски мо ти ви са ни, при 
че му по ве ћа ва ју из ра жај ни по тен ци јал срп ског је зи ка. У су шти ни, ан гли-
ци зми су не из бе жно је зич ко сред ство осли ка ва ња ли ко ва ко ји при па да ју 
са вре ме ном дру штву, али и кре а тив на алат ка пи сца ко јом он ути че на мо-
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рал ни суд чи та о ца, да ју ћи ан гли ци зми ма раз ли чи те стил ске функ ци је. Дру-
го, у за ви сно сти од стил ских функ ци ја, ан гли ци зми у по е зи ји Ма ти је Бећ ко-
ви ћа има ју ти по ло шка обе леж ја три ка те го ри је ан гли ци за ма као си но ни ма 
у срп ском је зи ку, ко је су де фи ни са не на осно ву ана ли зе кор пу са про зног 
ства ра ла штва Бо ри сла ва Пе ки ћа, Мир ја не Бо бић-Мој си ло вић и Сло бо да на 
Се ле ни ћа. То су: асо ци ја тив ни ан гли ци зми, иро нич ни ан гли ци зми и ме-
та фо рич ки ан гли ци зми. Ме ђу тим, у овом ис тра жи ва њу, от кри ве на је но ва 
пот ка те го ри ја асо ци ја тив них ан гли ци за ма у функ ци ји игре ре чи ма, што 
упу ћу је на за кљу чак да ти по ло ги ја ових си но ни ма ни је ко нач на, те да по-
сто ји мо гућ ност но вих до пу на ове ка те го ри је на осно ву ана ли зе дру гих 
књи жев них тек сто ва. Тре ће, бу ду ћи да ве ћи на стил ски мо ти ви са них ан-
гли ци за ма на гла ше но од сту па од ор то граф ског, фо но ло шког, се ман тич ког 
и син так сич ког стан дар да у срп ском, они ни су си но ни ми ван од ре ђе ног 
је зич ког или ван је зич ког кон тек ста. На кра ју, не у са гла ше ност са је зич ким 
стан дар дом у срп ском, ма ла или ни ка ква фре квен ци ја упо тре бе, те за сту-
пље ност син так сич ких ен гле ских је ди ни ца пред ста вља ва љан основ за 
прет по став ку да из ве стан број та квих је ди ни ца ни су ан гли ци зми не го да 
је у пи та њу стил ска упо тре ба ен гле ског је зи ка. 
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ANGLICISMS AS STYLISTIC SYNONYMS IN THE POETRY 
OF MATIJA BEĆKOVIĆ

S u m m a r y

This paper deals with anglicisms which develop synonymous relations with the 
Serbian lexis in the creative use of language. Research is based on the corpus compiled 
from poetical works of Matija Bećković. The corpus analysis has shown that a signifi-
cant number of anglicisms are used in only one of the poet’s resent works, as well as 
that they are exclusively stylistically motivated. Even though the essential function of 
these anglicisms is an authentic portrayal of characters belonging to the contemporary 
globalistic society, most of them have additional functions such as conceptual meta-
phors, figures of speech, puns and evoking associations with concepts created in the 
English-speaking region. Presentation is divided in four sections. After the first intro-
ductory one, the second deals with synonymy as a result of English-Serbian language 
contacts, as well as a typology of English-based synonyms in Serbian. The third section 
deals with an analysis of stylistically motivated anglicisms as synonyms in the poetry 
of Matija Bećković in the context of a single sentence or longer text. The last, fourth 
section summarises conclusions about the expressive value and functions of stylistically 
motivated anglicisms as synonyms in the poetical opus of the writer.
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ИСТОРИЈА И ИДЕОЛОГИЈА У РОМАНУ ЖАРКА КОМАНИНА 
ЉЕТОПИС ВЈЕЧНОСТИ

Софија Калезић-Ђуричковић

САЖЕТАК: У раду „Историја и идеологија у роману Жарка 
Команина Љетопис вјечности“ Софија Калезић-Ђуричковић ана-
лизира мотивску лепезу која прати остварења овог писца још од 
његовог првог романа Колијевка. Аутобиографског и реминисцент-
ног карактера, Команиново дјело садржи мотиве идеолошких 
подјела у Црној Гори након Другог свјетског рата. Радња већине 
његових остварења одиграва се у селу Пелиново, које постаје си-
ноним страдања, различитих врста друштвених пресија и брато-
убиства. Главни јунак дјела, Симон Рујанић, чува болно сјећање 
на оца Јакова, из времена у којем су убијани Бог и црква, историја 
и вјера. Мозаичке структуре и трагичне интонације романи Жарка 
Команина преносе упозорење читатељској публици да се траги-
чне породичне сторије изазване друштвеним превирањима ни у 
једном времену не понове. 

КЉУЧНЕ РИЈЕЧИ: историја, идеологија, значење, роман, 
мотив, отац, подјеле, борба, свједок

У свим дјелима Жарка Команина, почев од драма Пророк, Пелиново, 
Огњиште, Тимочка буна, Вожд Карађорђе и кнез Милош, Годо је дошао 
по своје, сценарија Јована Лукина, збирке прича Закопано па откопано, те 
једнако познатих романа Колијевка, Костанићи, Провалије, Преступна го-
дина, Господ над војскама, Ако те заборавим, мој оче, до посљедњег под 
називом Љетопис вјечности – очигледно је да писац, као у својеврсни фе-
номенолошки мајдан, урања у просторе ужег и ширег завичаја. У фокусу 
списатељске пажње налазе се феномени идеолошких подјела, како у рат-
ном, тако још интензивније у послијератном периоду који резултирају бра-
тоубиством, прогонима појединаца и њихових породица, као и погромом 
једног у основи примитивног и дубоко патријархалног друштва, које сли-
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је по тежи ка модернизацији по сваку цијену, без остварених развојних 
кул туролошких предуслова.

Нови роман недавно преминулог аутора, чије дјело спада у најквалитет-
није домете савремене домаће прозе, добио је признање Бора Станковић 
и ушао у најужи избор за НИН-ову награду 2009. године, да би почетком 
наредне Команин добио Повељу за животно дјело које додјељује Удруже-
ње књижевника Србије. Подсјетимо се да је овај стваралац, чије је право 
презиме Јовановић, рођен 1935. године у Дреновштици поред Никшића, те 
да је Филозофски факултет (одсијек за југословенску и општу књижевност) 
завршио у Београду, гдје је десетак година радио као позоришни критичар 
Вечерњих новости, а дуже од двадесет као драматург београдског Народ-
ног позоришта. Његови комади уврштени су у антологије савременог драм-
ског стваралаштва, а у издању Универзитетске ријечи из Никшића публи-
кована су му 1991. године Изабрана дјела. На сцени Народног и многих 
других позоришта игране су његове драме, а остварења су му превођена 
на енглески, француски, руски, италијански, словачки, румунски и маке-
донски језик. 

Његов посљедњи роман Љетопис вјечности дјелује као да представља 
својеврсни наставак претходног романа Ако те заборавим, мој оче, међу-
тим – рекло би се да је у њему присутна континуирана приповједачка нит, 
која Команиново дјело снажно прати још од његовог првог романа Коли-
јевка, публикованог 1976. године. Ако се неко књижевно остварење засни-
ва на аутентичним биљешкама и интензивно обликованим осјећањима 
која прате личну породичну драму, неизбјежно се намеће мисао да је за 
овог писца предавање свијету литераратуре представљало интимни чин. 
По Команину, појединачно искуство – ма колико било трагично – заслу-
жује да буде изложено свијетлу дана тек када засвједочи ону врсту истине 
која појединца чини учесником глобалних историјских догађаја, односно 
колективног удеса. 

„На чињеницама личне или интимне породичне драме, али једнако, 
на трагичном искуству племена и народа, овај писац уверљиво приказује 
како злоупотреба човека, идеологије и историје из основа мења моралне 
вредности и преусмерава или обрће вредносни поредак на којем су се те-
мељили досадашњи поглед на свет, чојство и јунаштво“, истиче Петар 
Пијановић у предговору овом роману. „Горак окус наопако постављене 
племенске истине у новоме добу оваплотио се и у Команиновом топониму 
Пелиново: у том добу све је постало чемерно и горко. Истина је постала 
слушкиња идеологије, а нови човек као наопак створ – плод страха и лаж-
не вере“ (Пијановић 2009 : 8).

Формална структура овог необичног остварења донекле је одређена 
и његовим поднасловом – грађа за роман о смрти и васкрсењу Симона 
Рујанића из Пелинова. Комади изгубљене приче. Посредством фиктивног 
лика Приповедача Бездановића аутор нас уводи у трагичну предметност 
свог дјела: „Приповедач Бездановић“, саопштава писац, „пронашао је, по-
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сје као, и окресао, млади, високи, цер и усадио га, као стожину, наврх ли-
ваде или књиге. Тако је приповедач Бездановић начинио стожину за стог 
или стожину за причу. Приповедач Бездановић је, послије, могао око сто-
жине цера да слаже сијено са покошене ливаде или да прича и да слаже 
осјећања, и своја и Симона Рујанића, и живих и мртвих Пелиновљана. Јер 
сад, кад Приповедач Бездановић има стожину или причу, кад дуне вјетар, 
неће однети сијено или грађу за причу, јер их стожина држи и чува од вре-
мена и вјетрова“ (Команин 2009: 21).

Већ сам назив романа упућује на његову предметност – подсјећање 
на завичај, мотив несталог оца, обнављање мутних слика дјетињства, вра-
ћа ње колијевци рођења и живота. Мјесто које се спомиње у већини Кома-
нинових остварења јесте Пелиново, названо по биљци пелин, горкој љеко-
витој трави која са једне стране симболише опорост и тежину живота, а са 
друге отпорност, способност обнављања и зацјељивања. Много бурних до-
гађаја које је ратни вихор са собом донио прешле су преко овог имагинар-
ног мјеста, које симболише цјелокупну Црну Гору захваћену разноврсним 
превирањима и сукобима. Из романа у роман, Команин говори о идеоло-
шкој подјели између најближих сродника, политички усмјерених брато-
убиствима, друштвеној индоктринираности која је доводила до тога да се 
црква Светог Николе након Другог свјетског рата закопа, да би се након 
двадесетак година откопала и многим другим моментима који се уливају 
у истовјетну мотивску матрицу.

„У свим овим дјелима, на примјер, садржане су наслаге времена, од 
митских слојева давнине до савремене политичке митологије, у свима се 
примарна радња – као на позорници – збива у Пелинову, Црњишу и Про-
валијама, имагинарним, а заправо реалним, само симболично названим 
мјестима“, наведено својство Команинове прозе примјећује Слободан Ка-
лезић. „У свакој од ових структура централни мотив је сведен на диобу 
браће, људи и народа у посљедњем великом рату и првим поратним годи-
нама. И драме и романи о којима је ријеч натопљени су критичком сви јешћу 
о великом комунистичком експерименту и још већој заблуди. Сва оства-
рења из ове скупине повезана су заједничким мотивима који се преносе и 
понављају из једног у друго дјело. Најзад, сви наведени романи и драме 
написани су чаробним језичко-поетским идиомом најплеменитије ковине, 
вуковске чистоте, љепоте и препознатљивости“ (Калезић 1998 : 258).

Слиједећи најквалитетније литерарне обрасце у оквиру свјетске и до-
маће књижевности, од Марсела Пруста до Владана Деснице – и Комани-
ново дјело окренуто је путовању кроз сјећање, у којем је интензивним ко-
лоритом портретисан јунаков унутарњи живот. На овакав начин конци-
пирана, романескна грађа уједно тежи да постане документ о људима и 
времену; међутим, аутор универзализује и проширије тематско-мотивска 
чворишта дјела, уопштавајући његове поруке. Тако романи Жарка Кома-
нина престају бити само свједочанство Никшића и његове околине и једног 
ратног или послијератног времена информбироа, него постају синоним за 
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сваки тоталитарни поредак, у којем је ријеч партије важнија од братског и 
људског осјећања. На примјеру модерно исприповиједане библијске пови-
јести о браћи Каину и Авељу, Команин у остварењу Љетопис вјечно сти 
умјетнички уобличава документарну грађу на вјешт начин, тако да она по-
стаје супститут националног, класног и естетског.

Тако посматран, Симон је јединствен јунак у нашој литератури и по 
томе што читалац има прилику да његову духовну метаморфозу прати из 
романа у роман. Њему су важније радост праштања и вјера у љубав од уста-
новљивања туђе кривице, па пред крај живота прихвата свог брата по оцу 
Митра, сапатнички осјећајући његову бол. Као природан ток претходних 
остварења и ово дјело посједује наглашену лиричност и елегичност, пони-
клу на рецидивима нове стварности, вјештачки накалемљене на ратну и 
поратну историју. Старо и ново вријеме, поражени и побједници, национа-
листи и комунисти смјењују се на страницама његовог дјела, које између 
осталог говори и о круговима и процесима било на широј – друштвеној 
или интимној – породичној платформи, које се неминовно, у новом обли чју 
понављају. 

„У древно идилично село“, о мотивици Команиновог дјела пише Бран-
ко Поповић, „скоројевићки је хрупила неман из градске џунгле – политика! 
Револуционарна политика! Истиснула је све вековне светиње, поништила 
сва претходна веровања и вредности које њој не служе. Учинила је себе 
апсолутом, божанством изнад свих других, па кроји судбину свима: поли-
тичким верницима и неверницима, чак неполитичнима, неукима и неви-
нима. Вековне моралне норме морале су се скрајнути уколико нису могле 
бити слушкиње политичких захтева и норми. Политичко цепање захвата 
и породицу – најосетљивији и најстабилнији основ сеоске заједнице“ (По-
повић 2002: 108).

Команинова прича опстаје у контексту и амбијенту који није изгубио 
своју епску димензију, а потреба главног јунака да приповиједа симболи-
зу је вид одупирања пролазности и тенденцију да се сачува и она друга, не-
званична истина, историја коју нису писали побједници. При томе писац 
настоји да се одупре друштвеном моделовању новог човјека „данашњи-
це“, који чини неосвијешћену и вјештачки изграђену мјешавину привидне 
еманципованости и суштинског ропства. Таквом појединцу, који заправо 
представља парадигму за читав систем, речено је како да дела и раз-
мишља, да постоји независно од властите традиције, у чије је коријене и 
токове невидљивом руком, самим чином рођења уписан.

Прихватањем терета о завјету ћутања за ратне страхоте и властите 
ускраћености, главни јунак истовремено пристаје на страх и стид, на крају 
пролазећи кроз свјетлосни прогон „божјег ждријела“. Ни сам приповједач 
Бездановић не зна шта је Симон Рујанић посљедњим ријечима молио да 
се откопа: истина, свјетлост, црква или кости. Роман се завршава резигни-
раном приповједачевом констатацијом: „То Бог зна“, а духовни преображај 
главног јунака може се сагледати и кроз саму композицију књиге, односно 
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називе трију дјелова из којих је роман конципиран: Прича и смрт, Прича 
и васкресење и Прича и вјечни мир. „Моралну лепоту у књизи истине чини, 
пре свега, Симонов преображај“, о епилогу остварења пише Петар Пијано-
вић. „Он се осведочава повратком себи, укинутом завером ћутања и опас-
ношћу да у времену када су убијани Бог и црква, историја и вера, кроз Си-
мона буде убијено његово име и име његовог оца Јакова. Књига је онемо-
гућила власти да у овом праведнику „угасе скривену свећу“ и да затру 
истину о страдању и трпњи. Пошто „траг од сећања остаје у књизи“, она 
уби ја демона лажи тако што објављује благу вест“ (Пијановић 2011: 120).

Сазријевање главног јунака на крају романа може се сагледати и на 
основу његове способности да опрости непријатељу и побиједи мржњу 
коју је готово читавог живота носио у себи. Симоново сазнање да је отац 
ње говог брата по мајци – Митра, по налогу комунистичке партије убио ње-
го вог оца, свог идеолошког противника, не мијења његов однос према жи-
воту и поред тога што је тајну чувао до краја. Муку ћутања он замјењује 
открићем истине, без које сматра да не треба да иде „на онај свијет“, те 
Митру саопштава да је њихов заједнички отац заправо Јаков Рујанић. Спрем-
ност да разумије гријех брата, који га је не знајући за ову тајну, након Дру-
гог свјетског рата хапсио као послушник власти, чини да фигура главног 
јунака зрачи вјером у достижност правде и релативизовањем појма среће.

„Жарко Команин слиједи јарку линију великих хуманиста наше књи-
жевности“, још седамдесетих година, након публиковања првог Комани-
новог романа запазио је Миодраг Друговац. „Али је његов примјер, поступ-
ком, стилом, композицијом, језичким идиомом, без сумње један од изузет-
нијих: као да се већ сада назире један нови ток у нашој приповједној прози, 
као да је већ извјесно да Команин у својој руци држи кључ нове романескно-
сти у оквирима наше књижевности, иако та романескност има чврсте пот-
порње управо у роману који се, по ријечима Леона Едела открива као сво-
је врсно путовање кроз свијест“ (Друговац 1979 : 187).

Попут односа између два брата, цјелокупна унутрашња структура 
Љетописа вјечности саздана је на основама различито постављених кон-
трапункта гријеха и праштања, ропства и слободе, таме и свјетлости. На 
такав начин „Пелиновачка“ прича исприповиједана у својој посљедњој ва-
ријанти посједује горко-љековито својство, приказујући сву узалудност и 
бесмисленост братоубилачког рата и истиче мисао да за помирење са дру-
гима и собом никада није касно.
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contains the motives of ideological division in Montenegro after Warld War II. The story 
of most of his books takes places in the vilage named Pelinovo. It becomes a synonim 
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when God and church, history and religion were humilated. Mosaic structure and tragic 
intonation, his novels transmit a warning to readers, the tragic family stories caused by 
social events not repeated in any time.
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НОВИЦА ТАДИЋ И ШАРЛ БОДЛЕР

Слободан Владушић

СА ЖЕ ТАК: У тек сту се ана ли зи ра по ле мич ки од нос Но ви це 
Та ди ћа пре ма Бо дле ру. Ана ли за Та ди ће вих сти хо ва по ка зу је да 
се срп ски пе сник исто вре ме но дис тан ци рао и од екс пли цит ног 
етич ког од ри ца ња од гра да, ка кво је ка рак те ри стич но у ро ман ти-
чар ској по е зи ји, али и од Бо дле ро вог естет ског оправ да ња гра да. 
Та дић се по ле мич ки од но си пре ма бо дле ров ском кон сти ту и са њу 
пе снич ког су бјек та ко је се од ви ја пу тем по гле да ко јим се из ур ба-
не ма се из два ја ју ур ба не фи гу ре, од но сно пу тем пре тва ра ња ма се 
у пеј саж. На тај на чин Та дић оства ру је ми ми криј ско сје ди ње ње 
пе снич ког гла са са гро теск ном сли ком де мон ског гра да. Пре на гла-
ша ва ју ћи де мон ско, Та ди ће ва по е зи ја се етич ки дис тан ци ра од 
ур ба ног про сто ра као си нег до хе мо дер не ци ви ли за ци је.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ро ман ти зам, мо дер на по е зи ја, пе снич ки 
су бјект, пе снич ки глас, град у књи жев но сти

У тек сту ко ји сле ди ана ли зи ра ће мо на чин на ко ји Но ви ца Та дић у сво-
јој по е зи ји чи та Шар ла Бо дле ра. Оно што од мах па да на па мет је сте то да 
код обо ји це пе сни ка зна чај ну уло гу има мо тив гра да. Бо дле ро ви Цве то ви 
зла пред ста вља ју сво је вр сни гра нич ник ко ји рас ки да са ро ман ти чар ским 
бе гом из гра да у при ро ду. Сти хо ви фран цу ског пе сни ка та ко ан ти ци пи ра-
ју не што што би се мо гло на зва ти то тал ном ур ба ни за ци јом пла не те – осе-
ћа њем да је це ла пла не та је дан ве ли ки град. 

На сли чно раз ми шља ње на и ла зи мо код Но ви це Та ди ћа. Срп ски пе-
сник ће из ја ви ти да је у ње го вом опу су ждре ло „гло бал на ме та фо ра за град 
и ко смос.“1 Раз ја шње ње ме та фо ре не де лу је из не на ђу ју ће ка да је у пи та њу 
иден ти фи ка ци ја гра да и ждре ла; ме ђу тим, оно што по бу ђу је хер ме не у-

1 Но ви ца Та дић, „Ис ка зи“ у: Но ви ца Та дић, пе сник, уред ник Дра ган Ха мо вић, На-
род на би бли о те ка „Сте фан Пр во ве нча ни“ Кра ље во 2009, 18.
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тич ку па жњу је сте атри бут гло ба лан, те из јед на ча ва ње ко смо са и гра да у 
јед ној ис тој ме та фо ри. То нас упу ћу је на иде ју гра да ко ју, из ме ђу оста лих, 
за сту па и Пол Ви ри лио ка да град по и сто ве ћу је са пла не том: „Да нас се, са 
но вом по ли ти ком мон ди ја ли за ци је раз ме не, град вра ћа у пр ви план. Као 
ви ши исто риј ски об лик чо ве чан ства, ме тро по ла кон цен три ше ви тал ност на-
ци ја Зе мљи не ку гле. Али тај ЛО КАЛ НИ ГРАД је да нас са мо јед на ЧЕ ТВРТ, 
округ ме ђу окру зи ма не ви дљи вог СВЕТ СКОГ МЕ ТА ГРА ДА чи ји је цен тар 
сву да а кру жни ца ниг де (Па скал)“.2 Иако гло ба ли ста Ви ри лио го во ри о 
ви тал но сти свет ског ме та гра да, о ко јој не мо же би ти ре чи у Та ди ће вој по-
е зи ји – осим мо жда као о ви тал ност зла – ипак се фран цу ски те о ре ти чар и 
срсп ки пе сник до ди ру ју у осе ћа њу да је пла не та/ко смос по ста ла је дан џи-
нов ски град. По стра ни од по ли тич ких ре пер ку си ја та квог ста ва, мо же мо 
за кљу чи ти да та ква иде ја упу ћу је на не из бе жност гра да, као и на уки да ње 
ро ман ти чар ског по ла ри те та из ме ђу гра да и при ро де.

На пр ви по глед ово по ста вља ње Гра да у цен тар Та ди ће ве по е зи је про-
тив ре чи са мим пе сни ко вим ре чи ма: „Око сни ца мо је по е зи је ни је град: ја не 
опи су јем град. Град је за ме не по зор ни ца, тач ни је, стра ти ште. Око сни цу 
мо је по е зи је чи ни ег зи стен ци јал ни страх, зеб ња од до га ђа ја ко ји су се на-
ја вљи ва ли.“3 Ана ли за овог Та ди ће вог дра го це ног ауто по е тич ког ис ка за 
ука зу је на је дан ва жан мо ме нат: ако град ни је око сни ца по е зи је не го са мо 
(не ми нов на) по зор ни ца, док се у цен тру те по зор ни це на ла зи страх, он да 
се то осе ћа ње стра ха пред гра дом мо ра су прот ста ви ти ак ту ел ном ур ба ном 
дис кур су, ко ји гло ри фи ку је ур ба но ис ку ство, при кри ва ју ћи не га тив не кон-
се квен це ур ба ни те та. Исто та ко, оно се су прот ста вља и сли ци гра да ка ква 
се раз ви ја у мо дер ној по е зи ји, пре све га код Бо дле ра. На и ме, та мо где се код 
Бо дле ра град по ја вљу је као по ље (би зар но) Ле пог и као из во ри ште Но вог, 
код Та ди ћа про ве ја ва осе ћа ње стра ха.

Пут до Бо дле ра у Та ди ће вој по е зи ји во ди, ме ђу тим, пре ко ро ман ти зма. 
На и ме, став да је град по зор ни ца упу ћу је на пи та ње од ко јих еле ме на та је 
са чи ње на сце но гра фи ја Та ди ће ве ур ба не по е зи је. У пе сми „При зи ва ње но ћи“ 
на и ла зи мо на опис пред ве чер ње град ске ули це чи ји су еле мен ти из ма гли ца, 
чађ, дим и ви ка.4 У пи та њу ни је, као што ка же и сам пе сник, опис гра да: у 
пи та њу је ин тер тек сту ал на кон струк ци ја ко ја до зи ва ро ман ти чар ско чи та-
ње гра да. Код Ше ли ја на и ла зи мо на сти хо ве у ко ји ма пре по зна је мо упра во 
та кве еле мен те град ске сце но гра фи је: „Па као је град вр ло сли чан Лон до ну / 
Град на пу чен љу ди ма и ди мом / Свих је ту вр сти про па лих љу ди / И вр ло 
ма ло или ни ма ло ве се ља / Ма ло прав де, су ћу ти још ма ње.“5

2 Пол Ви ри лио, Ин фор ма тич ка бом ба, Све то ви, Но ви Сад 2000, 16.
3 Но ви ца Та дић, „Ис ка зи“ у: Но ви ца Та дић, пе сник, збор ник, уред ник Дра ган Ха мо-

вић, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во ве нча ни“ Кра ље во 2009, 18.
4 Но ви ца Та дић, Иза бра не пе сме, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2009, 73.
5 На ве де но пре ма: Wal ter Ben ja min, „Pa riz Dru gog car stva u Ba u de la i rea“, Este tič ki 

ogle di, Škol ska knji ga, Za greb 1986, 64.
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Дим ко ји до ми ни ра овом Ше ли је вом сли ком гра да мо же се схва ти ти 
и као опис та да шњег Лон до на. То по твр ђу је опис бри тан ске пре сто ни це 
ко ји да је Лу ис Мам форд у сво јој мо ну мен тал ној мо но гра фи ји Град у исто-
ри ји: „Ноћ се ра за сти ра ла над гра дом угља: ње на основ на бо ја би ла је цр на. 
Цр ни обла ци ди ма ку ља ли су из фа брич ких дим ња ка и же ље знич ких ста-
ни ца и че сто су про ди ра ли ди рект но у град, гу ше ћи огра ни зам, си па ју ћи 
чађ и пе пео сву да.“6 Ја сно, Ше ли јев опис Лон до на вр ло бр зо се пре о бра-
жа ва у став пре ма Лон до ну, ко ји нај кон ци зни је од ре ђу је ме та фо ра па кла.7 
У тој ме та фо ри, ко јом се ро ман ти зам од ри че ур ба ног ис ку ства, ску пља се 
и енер ги ја по ет ског па то са, та ко ва жна за ро ман ти ча ре. Ис по ља ва ју ћи та ко 
сна жна ан ти ур ба на осе ћа ња ро ман ти ча ри су рас ки да ли и са ра ци о на ли-
стич ким гло ри фи ко ва њем гра да, те са пра ви ли ма бур ж о а ског дру штва. 
Бај ро но во, Ше ли је во, Кит со во фи зич ко из два ја ње из Лон до на, на сту па па-
ра лел но са од сту па њем ро ман ти чар ске по е зи је из гра да. 

Пре у зи ма ју ћи еле мен те ро ман ти чар ског опи са гра да, Та дић исто вре-
ме но пре у зи ма и етич ки став, али га у ду ху мо дер ног пе сни штва не из ра жа-
ва она ко про зир но као што то чи ни Ше ли. Не сум њи во, то је кон се квен ца 
чи ње ни це да су ро ман ти ча ри има ли ку да да оду из гра да: мо дер ни пе сник 
ту од ступ ни цу ви ше не ма, па сто га ње го ва по е зи ја мо ра да на се бе пре у зме 
јед ну вр сту ми ми криј ске так ти ке. Упра во на то упу ћу је и је дан Та ди ћев 
ауто по е тич ки ис каз: „Мо ја се пе сма при дру жу је по ме ну тој пи сци и ме те жу, 
та ко да је ур не бес пот пун, без прем ца. То је по себ на ми си ја мо је пе сме.“8 

Ми ми криј ски кон цепт у Та ди ће вом раз у ме ва њу гра да во ди нас ка гро-
те сци, ко ја опет ути ша ва етич ки став у по е зи ји овог пе сни ка. То што се пе сма 
при дру жу је „пи сци и ме те жу“, ка ко ка же сам пе сник, уки да про зир ност ро-
ман ти чар ског дис тан ци ра ња од мо дер ног гра да као ме ста де ху ма ни за ци је 
чо ве ка. Ме ђу тим, да тај етич ки став ипак по сто ји у Та ди ће вој по е зи ји по-
ка зу је нам упра во ње го во ја сно дис тан ци ра ње од Бо дле ро ве сли ке гра да као 
сте ци шта би зар но ле пог и но вог. У то ме је мо дер ност Та ди ће ве по е зи је: он, 
блу мов ски ре че но, кри во чи та и ро ман ти чар ску сли ку гра да – та ко што 
ја сном етич ком ста ву су прот ста вља ми ми криј ску гро те ску – али и ону бо д-
ле ров ску, та ко што уки да ве зу из ме ђу гра да и естет ске ви зи је. То кри во, 
де фор ми са но чи та ње би смо мо гли раз у ме ти као јед ну вр сту пе снич ке ре зиг-
на ци је ко ја на ста је на ру ше ви на ма прет ход них пе снич ких илу зи ја. На и ме, 

6 Лу ис Мам форд, Град у исто ри ји, Bo ok, Mar so, Бе о град 2001, 500. 
7 Ин фе рал на цр та у сли ци ве ле гра да (Бе ча) при сут на је и код Бран ка Ра ди че ви ћа у 

ње го вој Без и ме ној. Ме ђу тим, за раз ли ку од Ше ли ја код ко јег ова ме та фо ра на ле же на сли-
ку ин ду стри јом за га ђе ног Лон до на, та кво раз у ме ва ње Бе ча, код Бран ка, ви ше је ре зул тат 
су сре та са аси ми ли а ци о ним про це си ма у аустриј ској пре сто ни ци, не го са по ша сти ма ин-
ду стриј ског дру штва. О ин фе рал ним мо ти ви ма у Без и ме ној пи са ли смо у тек сту „Де мон-
ске цр те гра да у не до вр ше ном ро ма ну у сти хо ви ма Бран ка Ра ди че ви ћа“, у: „Моћ књи жев-
но сти“, уред ник Мир ја на Де те лић, Бал ка но ло шки уни вер зи тет СА НУ, 2009. 

8 Но ви ца Та дић, „Ис ка зи“ у: Но ви ца Та дић, пе сник, уред ник Дра ган Ха мо вић, На-
род на би бли о те ка „Сте фан Пр во ве нча ни“ Кра ље во 2009, 18
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на исти на чин на ко ји је Бо длер те ма ти за ци јом ко сту ра пра зних оч них ду-
пљи у пе сми „Мр твач ки плес“ раз от крио ро ман ти чар ску ви зи ју мр тве дра-
ге као пу ку илу зи ју, та ко ће Та дић де фор ми са ним чи та њем Бо дле ро ве сли ке 
гра да рас ки ну ти са естет ском ви зи јом гра да фран цу ског пе сни ка. Ме ђу тим, 
као што ће мо ви де ти, Та ди ће во дис тан ци ра ње од Бо дле ро ве ви зи је гра да 
од но си се на дис тан ци ра ње од оно га што Бо длер при кри ве но на сле ђу је из 
ро ман ти чар ске по е зи је.

Та дић и Бо длер се су сре ћу на ули ци. Вал тер Бе ња мин је у сво јом по-
зна тим ту ма че њи ма Бо дле ра на гла сио упра во ту ше тач ку при ро ду мо дер-
ног пе сни ка: та ко је на ста ла фи гу ра fle na ur-а, у ко јој се сје ди њу ју пе сник, 
ше тач и до ко ли чар.9 У Бо дле ро вој по е зи ји траг тог је дин ства на ла зи мо у 
пе сми „Сун це“, из ци клу са „Па ри ске сли ка“ Цве то ва зла: „У ста ро ме пред-
гра ђу, где у тро шна зда ња / Блуд се ис пред по гле да за за сто ре скла ња / Ка да 
сун це окрут но поч не да мах ни та / Из над гре да и њи ва, кро во ва и жи та / 
Мач ма ште ја при па шем и кроз бит ку љу ту / Њу шим ри ме слу чај не у сва-
ко ме ку ту / По ср ћем на кал др ми ре чи-ка ме но ва / Или на стих на тра пам из 
дав них ми сно ва.“10 Пе снич ки чин је код Бо дле ра из јед на чен са шет њом 
кроз ули це, а та шет ња ме та фо рич ки се по ја вљу је у сли ци ма че ва ња са 
ри ма ма и ре чи ма-ка ме но ви ма ко ји чи не кал др му по ко јој се пе сник ше та. 
Ода сун цу у ко јој се по ја вљу је ова ауто по е тич ка сце на ни је њен слу ча јан 
кон текст: сун це, све тлост, оно је што омо гу ћа ва да се ули ца по сма тра, да 
се у њој уоча ва ју ур ба не фи гу ре ко је пе снич ки су бјект су сре ће на сво јим 
лу та њи ма по ули ци ма гра да, а ко је би ва ју са чу ва не у пе сни ко вим сти хо-
ви ма, по пут пе снич ких кро ки ја у ко ји ма овла шност кон ту ра упу ћу је на 
сим бо ле „ду бљег све та“, ка ко ће се о то ме из ра зи ти пе снич ки су бјект Бо д-
ле ро ве пе сме „Ла буд“.11 Не сум њи во да је јед на од нај по зна ти јих та квих 
ур ба них/улич них фи гу ра Бо дле ро ве по е зи је про ла зни ца из пе сме „Јед ној 
про ла зни ци“. 

Ова слав на Бо дле ро ва пе сма сво је вр сни је омаж Ед га ру Але ну Поу, од-
но сно ње го вој чу ве ној пе сми „Га вран“, чи ји се ре френ ne ver mo re, као што 
је по зна то, по ја вљу је и у Бо дле ро вој пе сми. Бо длер у пе сми „Јед ној про ла-
зни ци“ по ле ми ше са фан та зи јом трај не ро ман ти чар ске љу ба ви ко ја баш 
за то што же ли да бу де трај на и не про ме њи ва, мо ра да бу де усме ре на ка 
оно ме што је за кљу ча но у вре ме ну – ка мр твој дра гој. Бо длер, пак, трај ној 
ро ман ти чар ској љу ба ви су прот ста вља мо дер ну љу бав на пр ви по глед, ко ја 
је исто вре ме но и љу бав на по след њи по глед. Ти ме се мо дер ност под сме ва 
ро ман ти ци, али исто вре ме но чи ни и не што слич но ро ман ти ци: на и ме, пе-
снич ки су бјект Бо дле ро ве пе сме се кон сти ту и ше мо гућ но шћу да из град-
ске вре ве и бу ке из дво ји јед ну фи гу ру ка ко јој ће упе ри ти по глед ко ји има 

9 Ви ди: Wal ter Ben ja min, „Pa riz Dru gog car stva u Ba u de la i rea“, Este tič ki ogle di, Škol ska 
knji ga, Za greb 1986, 43–70.

10 Шарл Бо длер, Цве ће зла, БИГЗ, Бе о град 1974, 160.
11 Исто, 163.
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ту моћ да све оста ло из бри ше: то је тре ну так у ко јем се из ма се кон сти ту и-
ше објект по сма тра ња, али и сам по сма трач12, чи ме се он из два ја из ма се, на 
исти онај на чин на ко ји је ро ман ти чар ски су бјект се бе из дво јио и по вла-
стио ве зом са мр твом дра гом. Раз у ме се да мо дер ни пе снич ки су бјект ни је 
ви ше у ста њу да се би та ко ла ко при пи ше сим бо лич ко осе ћа ње трај но сти 
ко је је ро ман ти чар ски пе снич ки су бјект из гра ђи вао на фик ци ји о мр твој 
дра гој као трај ној љу ба ви. Оно што мо же да учи ни је сте да се пу тем по гле-
да ко ји у ма си има моћ да из дво ји ур ба ну фи гу ру кон сти ту и ше као су бјект 
по сма тра ња, а са мим тим и као су бјект пе снич ког ства ра ња, ко је је по ве-
за но са чи ном по сма тра ња.

Та дић је упра во ова ко про чи тао Бо дле ра и Бо дле ро ву ули цу. За то ње-
го ва по е зи ја мо же да бу де јед на до след на ма ши на за уни шта ва ње бо дле ров-
ских фан та за ма, од ко јих је нај сна жни ји упра во онај о пе снич ком су бјек ту 
ко ји се са мо кон сти ту и ше мо гућ но шћу да по гле дом из дво ји ур ба ну фи гу ру 
из ма се и на чи ни је објек том пе сме. Упра во ци ља ју ћи у ту цр ту Бо дле ро ве 
по е ти ке, Та ди ће ва „Ју тар ња пе сма“ пре ци зно усме ра ва вла сти ту по ле мич-
ку оштри цу ко ја ма че ва о ца из пе сме „Сун це“ по га ђа пра во у ср це. Та смрт 
је нео п ход на да би по е зи ја на ста ви ла да жи ви, као што је нео п ход но и то 
да про ла зни ца за ка сни.

Ка ко се то до го ди ло? Док се код Бо дле ра опис град ске вре ве на ла зи 
са мо у јед ном је ди ном сти ху, и то ви ше као ин фор ма ци ја о вре ви, не го као 
њен опис („Град ме је окру жи вао сво јим моћ ним ху ком“13) до тле се у Та ди-
ће вој „Ју тар њој пе сми“ ста ње те град ске вре ве хо ти мич но про ду жа ва: у 
пр ве две стро фе, пу тем кон тра ста ко ји по ве зу је ге ни ја и иди о та, од но сно 
до ми цил не ста нов ни ке и до шља ке у град, ства ра се ста ње хо мо ге но сти и 
то та ли те та ур ба не ма се, из ко је је не мо гу ће из дво ји ти ур ба ну фи гу ру ко ја 
ће ма кар за тре ну так – за бо дле ров ски тре ну так – уки ну ти хук и вре ву и 
по ја ви ти се по пут сим бо ла ду бље исти не пред оком пе сни ка ше та ча-по-
сма тра ча. Са мим тим, пе снич ки су бјект ове пе сме не мо же да се кон сти ту и-
ше и он и сам оста је уто пљен у ур ба ну ма су. Да би се тај мо ме нат још ви ше 
по ја чао, у фи на лу ове по ле мич ке Та ди ће ве пе сме по ја вљу је се ве о ма ус пе-
ла по ен та – ди рект на па ро ди ја Бо дле ро ве про ла зни це: „И ту, у не по зна тих 
љу ди / Мно штву, нек до по дне ва / Сун це ме гре је, оно ко је / Сва ког да на из-
гре ва. / А же на у жу тој ха љи ни / Што у пе сму нај зад до ли ја / Нек бу де оп шта 
му за, Хи сте ри ја.“14 

12 Код Бо дле ра моћ по сма тра ња ни је не што што је да то сва ко ме. Он де ци ди ра но 
твр ди да је „ма ло љу ди об да ре но да ви ди; још ма ње је оних ко ји има ју моћ из ра жа ва ња.“ 
(Шарл Бо длер, Ро ман тич на умет ност, Про све та, Бе о град 1954, 48.) Као што ви ди мо, из-
два ја ње ко је ка рак те ри ше пе снич ки су бјект за чи ње се мо гућ но шћу да се у ур ба ној вре ви 
ви ди не што што обич ним љу ди ма ни је да то.

13 Шарл Бо длер, Цве ће зла, БИГЗ, Бе о град 1974, 173.
14 Но ви ца Та дић, Иза бра не пе сме, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2009, 190.
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По ја ва сун ца у тре ћем сти ху по след ње стро фе „Ју тар ње пе сме“ алу-
ди ра на Бо дле ро ву пе сму „Сун це“ у ко јој се, као што смо ви де ли, раз от кри-
ва ве за из ме ђу ше та ча и пе сни ка. То је са мо при пре ма за глав ни па ро диј ски 
удар, а то је по ја ва же не. То што је нај зад у пе сму „до ли ја ла“ не дво сми сле-
но по ка зу је да је она оче ки ва на, а то ауто по е тич ко оче ки ва ње мо же има ти 
са мо је дан узрок: Бо дле ро ву про ла зни цу. Оно што се код Бо дле ра по ја-
вљу је не на ја вље но, да за тре ну так по ра зи ур ба ну ма су и у том тре нут ку 
кон сти ту и ше пе снич ког су бјек та, код Та ди ћа се по ја вљу је као део ма се: 
као оно оче ки ва но, не мо дер но, сва ко днев но, што бо јом (жу та ха љи на) под-
се ћа на жу то сун це, ко је сва ки дан из гре ва. 

 У „Ју тар њој пе сми“ се сто га не по ја вљу је про ла зни ца не го же на: не 
она ко ја про ла зи не го она што је већ про шла. Она се не по ја вљу је на по-
чет ку пе сме, као код Бо дле ра, не го на кра ју. Сто га је за ка сне ла. Ње но вре ме 
је већ ис те кло. Та за ка сне лост је још ви ше на гла ше на ње ним име но ва њем 
– не ка бу де му за, ка же се у пе сми, чи ме се ру глу из вр га ва још јед на пе-
снич ка фан та зи ја, она ко ја по ве зу је бо жан ство, жен скост, ле по ту, ин спи-
ра ци ју и пе снич ки чин. Му за ко ја се по ја вљу је на кра ју пе сме ни је му за, 
па та ко ни пе сма у ко јој се му за по ја вљу је на кра ју не мо же би ти пе сма не-
го пре мо жда ан ти-пе сма ко ја је ди но мо же да пред ста ви је дан ан ти-свет.15 
Сто га се у њој не мо же кон сти ту и са ти ни пе снич ки су бјект, она ко ка ко је 
то би ло мо гу ће у Бо дле ро вој пе сми.

Ко ли ко је Та ди ћу ста ло да оне мо гу ћи ра ђа ње тог пе снич ког су бјек та 
све до чи и чи ње ни ца да је му за ов де од ре ђе на атри бу том „оп шта“. Тај атри-
бут но си са со бом ја сно па ро дич но зна че ње: на и ме, и са ма фи гу ра му зе слу-
жи за ин ди ви ду а ли за ци ју пе снич ког гла са, јер му за не пе ва кроз све, не го 
са мо кроз пе сни ке, тач ни је ре че но: му за би ра оно га кроз ко га ће пе ва ти. 
За то је тај не ко иза бран. Ако је му за оп шта, он да ни је му за, не го упра во 
оно чи ме се пе сма за вр ша ва: она је хи сте ри ја. Та хи сте ри ја је ши фра хо мо-
ге ни за ци је свих еле ме на та ове пе сме у јед но: у ур ба ну ма су, или го ми лу, у 
ко јој се ви ше не мо гу раз лу чи ти ни пе снич ки су бјект (Бо дле ров фла нер, 
пе сник-ше тач) ни ур ба не фи гу ре чи јим из два ја њем из ур ба не ма се, он кон-
сти ту и ше се бе као су бјек та, а са мим тим и се бе из два ја из ма се.16

Мо жда у том кон тек сту тре ба чи та ти и Та ди ће ву пе сму симп то ма-
тич ног на сло ва „Про ла зник“. Ова пе сма се већ у сво јој у пр вој стро фи про-

15 Ви ди: Са ша Ра дој чић, „Свет и ан ти-свет“ у: Но ви ца Та дић, пе сник, уред ник Дра-
ган Ха мо вић, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во ве нча ни“ Кра ље во 2009, 77–87.

16 До ду ше, Та дић се ни је на сва ком ме сту у свом опу су др жао овог по е тич ког прин-
ци па, ко ји је ре ла тив но ја сно из ло жен по ле мич ким од но сом ко ји вла да из ме ђу „Ју тар ње 
пе сме“ и Бо дле ро ве пе сме „Јед ној про ла зни ци“. На при мер, у Та ди ће вој пе сми „У оп штој 
јур ња ви“ из два ја се ур ба на фи гу ра стар ца на ко јег на ле ће пе снич ки су бјект. Па ро диј ски 
од нос из ме ђу ле пе про ла зни це и стар ца је ја сан, па ипак, ова пе сма, мо жда упра во услед 
ре ла тив не јед но став но сти па ро диј ског скло па, не спа да, по на шем ми шље њу, у ус пе ли је 
Та ди ће ве пе сме.
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грам ски раз ра чу на ва са иде јом из дво је ног пе снич ког су бјек та. Тој из дво-
је но сти – у ко јој се при ме ћу ју тра го ви же ље за по себ но шћу и је дин стве-
но шћу17 – су прот ста вље но је нео гра ни че но кло ни ра ње су бјек тив но сти 
пе снич ког ја, ко је се та ко за пра во де су бјек ти ви зу је: „Чим сам иза шао на 
ули цу, / Умно жио сам се / И кре нуо на раз не стра не.“18 

Чин умно жа ва ња, као чин вла сти тог ома со вље ња, а са мим тим и уки-
да ња мо гућ но сти кон сти ту и са ња пе снич ког су бјек та као из ра за же ље за 
по себ но шћу и је дин стве но шћу, на во ди нас на је дан тер ми но ло шки пред-
лог: мо жда би из вор пе сме код Та ди ћа, упра во услед опи са ног мо мен та де-
су бјек ти ви за ци је пе снич ког су бјек та, тре ба ло по ве за ти са иде јом пе снич-
ког гла са, а не са иде јом пе снич ког су бјек та. Пе снич ки глас на и ме бо ље 
од го ва ра сфе ри па ра док сал не нео д ре ђе но сти и пе снич ко ја за па да у овој 
пе сми: „Ни ко ме ниг де ни је че као / а у на руч је сам не чи је хр лио.“ Та цр та 
нео д ре ђе но сти нас при пре ма за сти хо ве чи ју за го нет ност не ис цр пљу је ни 
алу зи ја на Бо дле ра: „На ци пе ли ца ма / огле дал ца сам имао / У њи ма су се 
ви де ли со ли те ри / и мо дро не бо без обла ка“.19

У ци ти ра ној по ен ти пе сме „Про ла зник“ мо гу се рас по зна ти две тач ке 
у ко ји ма пе снич ки глас Та ди ће ве пе сме по ле ми ше са Бо дле ром: нај пре, то 
је са ма кон цеп ци ја хо ри зон тал ног по гле да. Тај тип по гле да је про мо ви сан 
ве зом из ме ђу ули це, ше та ња и пе сни ка. Хо ри зон тал ни по глед је, да кле, на-
чин на ко ји се пе снич ки су бјект кон сти ту и ше, бу ду ћи да се по мо ћу тог ти па 
по гле да пер ци пи ра/из два ја ур ба ну фи гу ру из ма се. Код Та ди ћа то ни је 
слу чај: хо ри зон тал ни по глед је од ба чен у име по гле да ко ји ево ци ра по сто-
ја ње вер ти ка ле, а са мим тим и мит ског или ме та фи зич ког раз у ме ва ња све-
та ко ја вер ти ка ла ну жно до зи ва. То га је био све стан и Бо длер. Хо ри зон-
тал на пер цеп ци ја ње го вог пе снич ког су бјек та, ко ји по ули ци ма пер ци пи ра 
ур ба не фи гу ре, мо же се пре не ти на вер ти ка лу као по глед на до ле. Та по зи-
ци ја до ле, ја сно упу ћу је на Со то ну, на па лог ан ђе ла, што Бо дле ро ву по е зи ју 
до во ди у ве зу са са та ни змом. Ме ђу тим, уко ли ко нам је ста ло до пре ци зно сти 

17 Иако је је дан од струк ту рал них ак си о ма мо дер не по е зи је ње не де пер со на ли зо ва-
но сти, ипак тре ба има ти у ви ду да код Бо дле ра још увек по сто ји јак при ти сак су бјек тив-
но сти ко ја мо ра би ти угу ше на. На и ме, у јед ном од пи са ма мај ци Бо длер ће по во дом Цве-
то ва зла на пи са ти: „У ову гро зну књи гу унио сам све сво је ср це, сву сво ју ње жност, сву 
сво ју ре ли ги ју (пре пу ше ну), сву сво ју мр жњу. Исти на је да ћу ја на пи са ти су прот но, да ћу 
се свим бо го ви ма за кле ти да је то књи га чи сте умет но сти.“ (На ве де но пре ма: Мар сел Реј-
мон, Од Бо дле ра до над ре а ли зма, „Ве се лин Ма сле ша“, Са ра је во 1958, 17.) Да кле, же ља за 
је дин стве но шћу ко ја се раз от кри ва у књи зи као из ра зу са мо га се бе, ов де је по е тич ки пот-
чи ње на зах те ву за де пер со на ли за ци јом сти хо ва. Ме ђу тим, чин кон сти ту и са ња пе снич ког 
су бјек та код Бо дле ра кроз моћ пер цеп ци је из дво је не ур ба не фи гу ре ко ја се та ко из два ја 
из без лич не ма се, ука зу је упра во на траг су бјек тив но сти ко ја се још увек же ли, и ко ја мо ра 
да се „про швер цу је“ у по е зи ју, бу ду ћи да су јој ула зна вра та – екс пли цит на по е ти ка – за-
ман да ље на пред но сом.

18 Но ви ца Та дић, Иза бра не пе сме, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2009, 243.
19 Исто.
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у ту ма че њу Бо дле ро вих сти хо ва, не сме мо смет ну ти са ума по зна ти за вр-
ше так Цве то ва зла где се по зи ци ја до ле од ре ђу је као про стор не по зна тог 
и но вог.

Код Та ди ћа пак, на и ла зи мо на јед ну нео бич ну, ам би ва лент ну по зи ци-
ју: по глед на до ле код ње га је усме рен за пра во на го ре. Мо же мо ли ре ћи да се 
та ко Та дић сим бо лич ки вра ћа на онај па ра докс ко ји је спо знао још Дан те, 
на и ме да пут ка до ле, у са мо дно па кла, је сте пут ка го ре, као Све др жи те-
љу? Раз у ме се, Та дић не би био ве ли ки пе сник ка да би се сми са о на гу сти-
на ње го вих при вид но јед но став них сти хо ва да ла та ко ла ко раз бла жи ти: 
оста је пи та ње шта за и ста зна чи од раз у ко јем се сје ди њу ју без лич ни со ли-
те ри и исто та ко хо мо ге но, без лич но мо дро не бо без обла ка.

Ана ли зу Та ди ће вог кри вог чи та ња Бо дле ра за вр ши ће мо ком па ра ци јом 
две пе сме: Та ди ће ве „Усред бу ке“ и Бо дле ро вог „Су то на“. На и ме, чи та ње 
Бо дле ро ве пе сме на во ди нас на ми сао да и код фран цу ског пе сни ка по сто-
је пе сме у ко ји ма се из ма се не из два ја ју по себ не ур ба не фи гу ре. Упра во 
пе сма „Су тон“ мо гла би би ти при мер за та кво чи та ње Бо дле ра. Ово ту ма-
че ње је по ја ча но и уви дом Вал те ра Бе ња ми на ко ји пе сму „Су тон“ узи ма 
као при мер при ка зи ва ња ма се у опу су фран цу ског пе сни ка.20 Па ипак, чи-
та ње ове пе сме по ка зу је да ни ов де ни је из о стао фе но мен кон сти ту и са ња 
пе снич ког су бјек та ко ји се бе из у зи ма из ма се. То је учи ње но на тај на чин 
што пе снич ки су бјект за се бе ре зер ви ше по зи ци ју из ме ђу две су прот ста-
вље не гру пе ли ко ва: оне гру пе ко јој су тон до но си сми ре ње, и оне ко јој су-
тон до но си не мир. Ја сно је да је у пе сми по вла шћен свет не ми ра, али са ма 
кон тек сту а ли за ци ја тог не ми ра, ње го во кон тра сти ра ње са све том ко ји су-
тон ви ди као пре двор је ми ро ва ња, на ла зи свој сми сао упра во у кон сти ту и-
са њу јед не ме ђу тач ке, ко ја је из дво је на и изо ло ва на, а ко ју за у зи ма пе снич-
ки су бјект. Мо жда упра во та же ље на по зи ци ја из дво је но сти, ко ја ви ше не 
мо же да се оства ри ро ман ти чар ским сред стви ма и фан та зи ја ма, на во ди Бо д-
ле ра да се окре не сли кар ству, и то не са мо у сво јим кри тич ким тек сто ви ма, 
не го и у сво јој по е зи ји, у ко јој ко ри сти сли кар ску тер ми но ло ги ју: ци клус 
у ко јем се на ла зи пе сма „Су тон“ но си на слов „Па ри ске сли ке“, док се пр ва 
пе сма тог ци клу са зо ве „Пеј саж“. „Су тон“ би та ко мо гао би ти чи тан као 
још јед на од па ри ских сли ка, као још је дан пеј саж, ко ји сти хо ви ма исли ка-
ва пе снич ки су бјект из дво јен из оно га што сли ка.

Код Та ди ћа на и ла зи мо на дру га чи је по е тич ко ре ше ње: пе сма „При-
зи ва ње но ћи“, ко ја је те мат ски бли ска Бо дле ро вом „Су то ну“, уоп ште не 
рас по зна је опо зи ци ју из ме ђу све та ми ра и све та не ми ра ко ји на раз ли чи те 
на чи не до че ку ју ноћ. Ја сно, ти ме се су ге ри ше ми ми криј ска уро ње ност пе-
снич ког гла са у има ги нар ни свет ко ји об ли ку је пе сма. Ме ђу тим, та уро ње-
ност је још ви ше на гла ше на у јед ној дру гој Та ди ће вој пе сми, чи ји је на слов 
та ко ђе бре ме нит по е ти ком сми слом: „Усред бу ке“. Од нос пе снич ког гла са 

20 Wal ter Ben ja min, „Pa riz Dru gog car stva u Ba u de la i rea“, Este tič ki ogle di, Škol ska knji-
ga, Za greb 1986, 50.
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пре ма ули ци де фи ни сан је лајт мо тив ским по на вља њем гла го ла „зна ти“, јер 
се ње го во при су ство рас по зна је и та мо где гла гол ни је екс пли цит но на ве-
ден. Ти ме се ули ца од ре ђу је као дру ги дом пе снич ког гла са, што је са свим 
у скла ду са Бе ња ми но вим уви дом о од но су ули це и пе сни ка-ше та ча-до ко-
ли ча ра: „Ули ца по ста је до ко ли ча рев стан те је он код ку ће ме ђу про че љи ма 
ку ћа, као што је гра ђа нин ме ђу сво ја че ти ри зи да“.21 Ме ђу тим, зна ње о ули-
ци ко је по се ду је пе снич ки глас, иако ан ти ци пи ра уро ње ност у ули цу, ту 
уро ње ност још увек не по твр ђу је: мо гу ће је, опет за јед но са Бе ња ми ном, 
за ми сли ти јед ну уса мље ност ко ја би не са мо би ла мо гу ћа у го ми ли, не го 
би је и зах те ва ла. Та ква би би ла Бо дле ро ва уса мље ност: „Бо длер је во лио 
оса му. Но во лио ју је у мно штву.“22 Пред у слов за та кву уса мље ност је не-
рас по зна тљи вост пе снич ког су бјек та од стра не го ми ле, од но сно, ње го ва 
ми ми крич ност ко ја ће се по пут пла шта ски ну ти тек у по ет ском чи ну ко ји 
кон сти ту и ше (или, тач ни је ре че но, раз от кри ва) су бјек та ко ји је из ван тог 
пе снич ког чи на не рас по зна тљив у ма си. 

Упра во то је оно ме сто где тре ба за ста ти пред Та ди ће вом пе смом: ње на 
по ен та је упра во у од ба ци ва њу бо дле ров ске илу зи је да је уса мље ност у ма си 
мо гу ћа, од но сно да су бјек тив ност мо же би ти до вољ но ми ми крич на да је 
ма са не рас по зна као не што дру го од се бе. Та дић то по ка зу је сле де ћим сти-
хо ви ма: „И знам оно га што се / Об ру ша ва на ме не као на ди вљач, из не-
над ну / Ло ви ну...“23 Ови сти хо ви дра ма тич но ме ња ју уоби ча је ну по зи ци ју 
су бјект-објект по ко јој је пе снич ки су бјект онај ко ји пу тем мо ћи по сма тра-
ња из два ја се бе из го ми ле, док је го ми ла све де на на објект та ко што се или 
рас тва ра на ур ба не фи гу ре или пре тва ра у сли ку/пеј саж. На су прот то ме, 
ов де се из го ми ле ја вља јед на не и ме но ва ност24 ко ја на па да пе снич ки глас 
и ко ја га пот чи ња ва, а са мим тим га и пре тва ра у објект. Из два ја ње пе-
снич ког гла са је да кле иро нич но, јер оно не чи ни од гла са су бјект, не го са-
свим су прот но, објект. Оту да од лу ка пе снич ког гла са да кре не на ме сто где 
се „[...]црвени и цр ни / ђа во ли же не“, кре та ње ко је се екс пли ци ра као чин 
јед не уса мље но сти – „[...]Кренућу ла га но та мо. Сам“ мо ра би ти схва ће на 
дво стру ко иро нич но: као иро ни ја од лу ке да се не ку да кре не, а ко ја је за пра-
во по сле ди ца об у зи ма ња пе снич ког гла са од не и ме но ва на си ле, и као иро-
ни ја уса мље но сти, јер та уса мље ност не из два ја ов де глас из ули це, не го је 
упра во упу ћу је као си ли ко ја том ули цом вла да. Та ко се из дво је ност пе-
снич ког су бјек та у „Су то ну“ код Та ди ћа пре о бра жа ва у гу би так дис тан це 
из ме ђу пе снич ког гла са и ули це / не и ме но ва не си ле ко ја том ули цом вла да: 
ти ме се пе снич ки глас ко нач но ура ња у ули цу.

21 Исто, 45.
22 Исто, 56.
23 Но ви ца Та дић, Иза бра не пе сме, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2009, 165.
24 О мо ти ву не и ме но ва но сти у по е зи ји Но ви це Та ди ћа ви ди: Бо ја на Сто ја но вић Пан-

то вић, „Не и ме но ва но ТО“, Рас кр шћа ме та фо ре, На род на би бли о те ка „Сте фан Пр во вен-
ча ни“ Кра ље во 2009, 153–157.
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Град као про ка за но ме сто за ро ман ти ча ре по ста је код Бо дле ра гра ђа 
за кон сти ту и са ње јед ног но вог пе снич ког ми та, у ко јем не ма ме ста за про-
све ти тељ ску афир ма ци ју ра зум но сти гра да, али има ме ста за ње го во естет-
ско оправ да ње. Ме ђу тим, та естет ска ви зи ја гра да још увек за др жа ва мо гућ-
ност пе снич ког су бјек та да се кон сти ту и ше као су бјект, али не ви ше она ко 
као што су то чи ни ли ро ман ти ча ри – пу тем гло ри фи ка ци је ства ра лач ке енер-
ги је пе снич ког су бјек та, ко ја је на лик бо жан ској, или бек ством у при ро ду 
– не го кроз уло гу по гле да ко ји је до вољ но мо ћан да ур ба ну ма су рас тво ри 
на низ ур ба них фи гу ра, од но сно да је пре о бра зи у пеј саж или сли ку, од 
ко је се пе снич ки су бје кат из два ја по пут по сма тра ча на из ло жби сли ка. 
Упра во ту при кри ве ну моћ пе снич ког су бјек та Бо дле ро ве збир ке Цве то ви 
зла Та дић до во ди у пи та ње: у ње го вој по е зи ји пе снич ки глас се ми ми криј-
ски по ве зу је са па кле ном ур ба ном струк ту ром, не да би се по мо ћу пе снич ког 
па то са од те струк ту ре дис тан ци рао – као што то чи не ро ман ти ча ри – ни ти 
да би је пре о бра зио у естет ску ви зи ју, као што то чи ни Бо длер, не го да би 
је ње ним гро теск ним пре на гла ша ва њем сим бо лич ки фи на ли зо вао и до-
вр шио. У том пре на гла ша ва њу зна чај ну уло гу има Та ди ће во про грам ско 
уки да ње пе снич ког су бјек та и ње го во пре тва ра ње у пе снич ки глас.
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S u m m a r y

  Novica Tadic’s polemic relationship towards Baudelaire is being analysed. 
Analysis of Tadic’s verses shows that Serbian poet disownes from explicit ethical denial 
of the city, that is characteristic in poetry of romanticsm, but at the same time from 
Baudelaire’s aestethic justification of the city.Tadic’s polemically relates to Baudelaire’s 
constitution of poetic subject that evolves through the view which singles out urban 
figures from the city mass, in other words via transforming masses into a landscape. In 
such way Tadic creates a mimic unification of poetic city with grotesque picture of 
demonic city. Overstating the demonic, Tadic’s poetry achieves ethical distance from 
an urban space as a synecdoche of modern civilization.
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ГОРАН ПЕТРОВИЋ И ДРАГИ МИХАЈЛОВСКИ У ОКРУЖЈУ 
СТАРЕ СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Биљана Турањанин

СА ЖЕ ТАК: У ра ду се са гле да ва ју ин тер тек сту ал не ве зе ко је 
са срп ском сред њо вје ков ном књи жев но шћу оства ру ју ро ма ни 
Оп са да цр кве Св. Спа са Го ра на Пе тро ви ћа и Смрт та на ди ја кот 
Дра гог Ми хај лов ског. Док сво ју по ве за ност са ста ром срп ском 
књи жев но шћу Го ран Пе тро вић оства ру је за хва љу ју ћи жи ти ји ма 
спи са ним Да ни лом II, Дра ги Ми хај лов ски то чи ни пре ко За пи са 
о Ма рич кој би ци ино ка Иса и је. За хва љу ју ћи за јед нич ком из во ри-
шту ко је се очи ту је не са мо у из о бил ном ко ри шће њу ци та та из 
сред њо вје ков них дје ла, не го и слич ном из бо ру те ма, мо ти ва и ма-
ни ра при по вје да ња, ови са вре ме ни тек сто ви по ка зу ју не сум њи ву 
бли скост.

КЉУЧ НЕ РИ ЈЕ ЧИ: Го ран Пе тро вић, Оп са да цр кве Св. Спа са, 
Дра ги Ми хај лов ски, Смрт та на ди ја кот, Да ни ло II, жи ти је Ми-
лу ти но во и Дра гу ти но во, инок Иса и ја, ин тер тек сту ал ност, чу до, 
то пос скром но сти

Већ одав но је Ханс Ро берт Ја ус утвр дио ка ко са мо по ре ђе ње ни је раз-
лог и сва ка ко је био у пра ву. По ре ђе ње не мо же би ти са мом се би свр ха. 
Пр во пи та ње ко је тре ба се би да по ста ви мо ти че се упра во оправ да но сти 
ком па ра ци је ко јој смо при сту пи ли. Шта же ли мо по сти ћи њо ме?

Од го вор на ово пи та ње, а у ве зи са на шим ра дом, ни је би ло те шко про-
на ћи. Рас пли ћу ћи по е тич ка чво ри шта сло же ног ли те рар ног пре ди ва јед ног 
срп ског и јед ног ма ке дон ског са вре ме ног пи сца до шли смо до ин те ре сант не 
спо зна је. Ма да на из глед раз дво је не, ли те рар не про дук ци је ова два на ро да 
и да нас по ка зу ју за чуд ну бли скост. Ерор је ин тер текст де фи ни сао као 
„кор пус тек сто ва ко је чи та лац мо же осно ва но по ве за ти са тек стом пред 
сво јим очи ма, то јест, то су тек сто ви на ко је се под се тио пре ко оно га што 
чи та“ (Eрор, 249). По ре де ћи ро ма не Оп са да цр кве Све тог Спа са Го ра на 
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Пе тро ви ћа и Смрт та на ди ја кот Дра гог Ми хај лов ског и сли је де ћи ин тер-
тек сту ал не тра го ве ко је су нам на пу ту про у ча ва ња тек ста пи сци ште дро 
оста вља ли, до шли смо до за јед нич ког из во ри шта – ста ре срп ске књи жев-
но сти! 

Оп са да цр кве Све то га Спа са у кри ти ци је ока рак те ри са на као нај бо-
ље Пе тро ви ће во оства ре ње. У ро ма ну се, мо жда сли је де ћи оно дав на шње 
om ne tri um per fec tum, па ра лел но ши ре три ру кав ца при че. Пр ви, по ко јем је 
ро ман и на сло вљен, свје до чи о упа ду Бу га ра у срп ску зе мљу и стра шној по-
ха ри ма на сти ра Жи ча, дру ги о ла тин ском осва ја њу Кон стан ти но по ља 1205. 
го ди не и тре ћи са вре ме ни о НА ТО бом бар до ва њу из про шло га ра та. За наш 
рад по себ но ће би ти ин те ре сант на пр ва при по вје дач ка нит – по ет ско ви ђе-
ње оп са де ма на сти ра. Као ли те рар ну гра ђу ово га ди је ла ро ма на Пе тро вић 
ко ри сти Жи ти је кра ља Ми лу ти на1 ко је је за по тре бе ди на сти је Не ма њи ћа, 
сли је де ћи ви зан тиј ске уз о ре овог сред њо вје ков ног жан ра, на пи сао Да ни ло 
Дру ги.

И ро ман Дра гог Ми хај лов ског се раз ви ја кроз три при че, тач ни је три 
при по вје да ча. На и ме, тур ску оп са ду Би то ља из 1384. го ди не, а по том и оп са-
ду и уни ште ње ма на сти ра Све тог Ђор ђа, пра ти мо кроз ви ђе ње тро ји це су-
ди о ни ка: тур ског осва ја ча Ти мур та ша, ди ја ка Ра ву ла и под јед на ког го спо-
да ра обо ји це – са мог не ча сти вог Вел зе ву та. Ми хај лов ски, та ко ђе, у по тра зи 
за ства ра лач ким им пул сом, на но во, кроз сво је дје ло, от кри ва ду би ну и ври-
јед ност сред њо вје ков не књи жев но сти пре ко За пи са о Ма рич кој би ци Мо на-
ха Иса и је.

... И где да се скри је мо
или од бег не мо?
зе мља и не бо, 
сун це и ме сец,
 зве зде и мо ре, 
ре ке и без да ни
ва пи ју на ме...

(Те о дор Љу ба вић)

Оба ро ма на по чи њу слут њом на до ла зе ћег над моћ ног не при ја те ља и опи-
сом на ва ле стра ха ко ја је ту слут њу пра ти ла... У Оп са ди цр кве Све то га 
Спа са ви дјев ши кроз „про зор са да њи на да љи ну“ све гр ди ло за во је веч ке 
вој ске бра ти ја жич ког ма на сти ра за па да у очај.

1 Тачније – Месеца октобра двадесет девети дан, житија и дела благочастивога 
и христољубивога и светороднога, моћнога и самодржавнога са Богом господина краља 
Стефана Уроша, праунука Св. Симеона Немање, новога мироточца српскога, и унука прво-
венчанога краља Стефана, и сина великога краља Стефана Уроша.
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- Ве ли ки су на ши гре си!
- Про сти их, Све ви шњи!
- Се бе не прав да мо! Нас ка зни!
- Из ба вље ње са мо за храм ис ка мо!
- Мо ли мо ти се Го спо де, Хри сто се и Бо го ро ди це, не дај те да се у 

ни шти ло раз не су цр кве, ре ли кви је, ико не, све те књи ге, и жич ке пче ле 
што пра ше ре чи Ср ба!

Ве ли ки ле лек зби ра ше се у мно гим гру ди ма, јед ни се већ хва та ху 
за ко се, дру ги ма су зе кло ну ше низ обра зе, ча мо ти ња ту ге здво ји мно ге 
усне, су мор ни јад око ли сва чи је ср це, на да се рас пли ну у ма ле не без на-
ди це. Тр пе за, не бро ји ли се мук, опу сте. Оно ма ло ум них ре чи ра су се 
по по ду у ма ло ду шност нај го ре вр сте.

(Пе тро вић, 58)

Дра ги Ми хај лов ски при каз стра ве при до ла ску Осман ли ја ди рект но 
пре у зи ма од Мо на ха Иса и је.2 Са вр ше но са о бра зив ши свој стил сти лу овог 
сред њо вје ков ног пре во ди о ца Ми хај лов ски укла па ње гов до жи вљај тур ског 
на ди ра ња и хри шћан ског стра да ња у сво је дје ло.

Осман ли и те до а ѓ а ат. Нив ни ко гаш не им е до ста. Идат во ја та. 
Тем ни, мо ќ ни ја та што, ко не ко гаш Ксеркс, го пре ми ну ва ат Хе ле спонт 
ко на ша ка и го пол нат во зду хот со не сре ќа и јад. Мно зи на хри сти ја ни 
се ис кла ни, мно зи на од вле че ни во плен, а мно зи на што оста ну ва ат живи, 
уми ра ат од глад. Та ков глад е на ста нат ка ков што ни ко гаш од со зда ва-
ње то на све тот не ма ло во плод на ва Пе ла го ни ја. Хри стос ми ло сти ви от 
да не да де ва кво не што ни ко гаш по ве ќе ду ри ни во зе мја та на на ши те 
ду шма ни. Ве лат, пре жи ве а ни те од си те овие на па сти, не за шти те ни од 
Бо га, ги рас трг ну ва ат вол ци. Де ње и но ќе тие на па ѓ а ат и ги рас трг ну-
ва ат лу ѓ е то. Ле лек и ужас на ста нат е на се ка де. За пу сте на е зе мја та, 
ли ше на од си те свои бла го де ти. Лу ѓ е то ги нат, иш че зну ва ат до би ко тот 
и пло до ви те. Не ни оста на кнез ни ту во дач, ни ту учи тел ме ѓу лу ѓ е то. 
Не ма кој да нé по ве де кон спас. Ужа сен страв има ме од осво ју ва чи те. 
Ју нач ки те ср ца на не ко гаш хра бри те лу ѓе се га се пре тво ре ни во сла би 
жен ски ср ца.

(Ми хај лов ски, 8)

2 „После убијања храброг овог мужа, деспота Угљеше, просуше се Исмаиљћани по 
читавој земљи као птице по ваздуху, и једне хришћане мачем клаху, друге у ропство одво-
ђаху, остале смрт прерана поже, а смрти који избегоше, глађу погубљени бише. Јер таква 
глад би по свим крајевима, каква не би од створења света, нити после таква, Христе мило-
стиви, да буде. А које глад не погуби, њих допуштењем Божјим вуци ноћу и дању напада-
јући, јеђаху. Авај, тужан призор бејаше видети! Оста земља од свих добара пуста – и људи 
и животиња и других плодова. Не бејаше кнеза, ни вође, ни наставника међу људима, ни 
избавиоца, ни спасиоца, већ се све испуни страха исмаиљћанског, и срца храбра јуначких 
мужева у женска најслабија срца претворише се.“ (Монах Исаија, Запис о Маричкој бици у 
Стара српска књижевност, приредила Светлана Томин, Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Нови Сад – Сремски Карловци 2001, стр. 229).
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Ми хај лов ски под текст пре у зет из ста ре срп ске књи жев но сти ско ро да 
уоп ште и не ми је ња, осим што га пре во ди на са вре ме ни ма ке дон ски је зик. 
Иса и ји но шти во ин тер по ли ра но је без зна ко ва на во да у дру га чи ји кон-
текст но во на ста лог тки ва тек ста. Ме ђу тим, док у свом за пи су инок Иса и ја 
свје до чи о „нај го рим од свих злих вре ме на“ (Мо нах Иса и ја, 233) ко је је за-
де си ло све хри шћа не за пад них стра на, Ми хај лов ски ово ме ви ђе њу ужа са 
да је ужи, ло кал ни ка рак тер. Та ко је ова по тре сна сли ка хри шћан ског стра-
да ња у ро ма ну ве за на за оп са ду и пад Би то ља.

Пе тро вић, ме ђу тим, чи ни не што дру га чи је. Ко ри сте ћи за под текст Ми-
лу ти нов жи во то пис, са њи ме сту па у ди ја лог, по и гра ва се, па чак и ми је ња 
из вор ну при чу. По пут Ми хај лов ског је дан дио из Ми лу ти но ве би о гра фи је 
узгло бљу је у ро ман с том раз ли ком што он по ми ње „гре шног Да ни ла“ као 
ауто ра. Ипак, они ко ји ни су упо зна ти са ста ром срп ском књи жев но шћу не ће 
уочи ти ни шта нео бич но јер се Да ни лов ис каз за хва љу ју ћи фраг мен тар ној 
струк ту ри ро ма на и сло же ном сти лу пле те ни ја сло вес ауто ра са вр ше но 
укла па у дје ло. Ми лу ти но во, као и Дра гу ти но во жи ти је зна чи ло је пр вот ну 
нит при че ко ју ће, упли ћу ћи је са соп стве ним до ма шта ва њем, при кри ти и 
ства ра лач ки пре о бли ко ва ти, на по је ди ним мје сти ма, ско ро до не пре по зна-
ва ња. Пре ма то ме, ако би смо сли је ди ли те о рет ска раз ми шља ња Ри фа те ра, 
ин тер текст код Ми хај лов ског у ве ли кој мје ри би смо мо гли свр ста ти у ком-
пле мен тар ни тип (гдје чи та лац текст ту ма чи као не га тив ње го вог ин тер-
тек ста), док би код Пе тро ви ћа то ви ше био ин тра тек сту ал ни тип (гдје се 
ин тер текст са тек стом су ко бља ва због се ман тич ких и сти ли стич ких ин-
ком па ти бил но сти). Ка ко Пе тро вић и ка же:

Сло жи ћеш се да је ста ње на ше ствар но сти (по је ди нач не, на ци о нал-
не, цивилиз aцијске) та кво да из и ску је ис прав ке, по прав ке, уоб ли че ња, 
раз об ли че ња, до пу не... Књи жев ност као ди сци пли на ни ка да ни је има-
ла сна гу нео п ход ну да се из вр ше су штин ске про ме не. Ипак, у зби ру са 
дру гим ве шти на ма, спре ча ва ла је ту и та кву ствар ност да нас об у зме 
до пот пу ног не стан ка. Ли те ра ту ра је уста ва. У при ча ма и иза при ча 
ко је сам са чи нио чу вам све оно што сма трам да је вред но за чу ва ње.

(Ша по ња б, 199)

При сје ти мо се – у ро ма ну ма на стир чу дом Го спод њим у по чет ку би ва 
спа сен, али на кра ју Ње го вим до пу ште њем ипак, стра да, би ва по ха ран и 
спа љен. Ми лу ти но во жи ти је, ме ђу тим, свје до чи не што са свим дру га чи је. 
Да ни ло Дру ги у сво ме дје лу скр на вље ње ни је до пу стио не до зво лив ши не-
при ја те љу ни ти да се ма на сти ру при бли жи.

Овај ску пив ши три кле ту је рес та тар ског на ро да и сво је вој ни ке, 
и из не на да уђе са вој ском у др жа ву ово га бла го ча сти во га кра ља до ме-
ста зва ног Хво сна, и ка да су хте ли ући у ме сто зва но Ждре ло, да узму 
та мо шње ве ли ко на след ство цр кве до ма Спа со ва, т.ј. ар хи е пи ско пи је, 
ни су мо гли. Но ту по бе ђе ни си лом Го спод њом и мо ли тва ма св. ар хи је-
ре ја Хри сто ва Са ве, би из би је но ве ли ко њи хо во мно штво. Те но ћи, ка да 



су сто ја ли бли зу то га ме ста зва но га Ждре ло, мо ли тва ма сво јих угод ни-
ка св. Си ме о на и Са ве и ар хи је ре ја Хри сто ва св. Ар се ни ја, ко ји ту ле жи 
у до му св. апо сто ла, ја ви им Бог ве ли ко зна ме ње стра ха, та ко во зна ме ње, 
да су ви де ли ве ли ки ог ње ни ступ где си ла зи са не ба, од ко га су из ла зи ле 
пла ме не лу че и са ја ро шћу паљ ху њи хо ва ли ца, и ог ње ни љу ди са оруж-
јем у ру ка ма и са ве ли ком же сти ном го ња ху их, се ку ћи њи хо ве пу ко ве. 
И та ко ви дев ши овај њи хов зло ми сле ни вођ ова ко зна ме ње за њи хо ву 
по ги бао и за све ко ји су са њи ме, по че бе жа ти, го њен гне вом Го спод њим, 
са ма ло вој ске у сво ју др жа ву, не мо гав ши по сти ћи сво је во ље, са мо 
на ву кав ши се би по ги бао.

(Да ни ло Дру ги, 146–147)

Ко из не вје ра ва исто риј ску при чу? За умјет нич ку ври јед ност ро ма на, 
па и са мог жи ти ја, то уоп ште ни је ва жно. Ипак, ин те ре сант но је за па зи ти 
да пи сац код ко јег је ма гла у ста њу да од гри зе прст, бре ме ни тост ду га два-
де сет се дам мје се ци, код ко јег сно ви стра шно би ва ју опљач ка ни, а ма на-
стир се сна гом мо ли тве и чу ђе ња ус пи ње на не бо; исто риј ске по тке, ипак, 
рев но сно се при др жа ва. Ства р ност мо же пре ра сти и ли те рар ну фик ци ју 
ус твр дио је Пе тро вић и ите ка ко је био у пра ву, ма да је ње го ву буј ну има-
ги на ци ју, сло жи ће се сви они ко ји су се икад до та кли не ке ње го ве књи ге, 
ско ро не мо гу ће над ра сти. Да ни ло Дру ги, сли је де ћи ута ба ни пут жи ти ји-
ног жан ра, про сла вља ју ћи „бла го ча сти во га и хри сто љу би во га, моћ но га и 
са мо др жав но га са Бо гом го спо ди на кра ља Сте фа на Уро ша“ ни ка кву не моћ, 
ни ти ка зну Го спод њу ни је мо гао до зво ли ти. Чак је исто риј ски фа кат о упа-
ду Бу га ра и Ку ма на ис ко ри стио за још јед ну по твр ду ле ги тим но сти Ми-
лу ти но ве вла да ви не јер ње го ви пре ци Све ти Си ме он и Са ва мо ли тва ма 
сво јим од би ја ју не при ја те ље од ње го ва ота ча ства на ко ји ма Го спод чи ни 
„ве ли ко зна ме ње стра ха“. На пад на ма на стир јед но став но је пре ћу тао.

No men est omen...

Ви дје ли смо да Ми хај лов ски Иса и јин пра текст до слов но пре у зи ма, и 
ма да је кон тек сту ал но окруж је дру га чи је, ус пје ва да га хар мо нич но укло пи 
у сво је шти во. Ко ли ко је за на ста нак овог ро ма на би тан под текст сред њо-
вје ков не срп ске књи жев но сти свје до чи чи ње ни ца да је за про то тип глав ног 
ју на ка ди ја ка Ра ву ла по слу жио упра во лик мо на ха Иса и је. Ра вул у ро ма ну, 
као Иса и ја не кад, пре во ди са грч ког је зи ка. Док Иса и ја пре во ди дје ла Ди о-
ни си ја Аре о па ги та, Ра вул исто чи ни са Аре о па ги то вим жи ти јем. Ин те ре-
сант но је при мје ти ти да Ми хај лов ски од Иса и је пре у зи ма и тај де таљ око 
пре во ђе ња. Да нас је то ма ње по зна то али „Иса и јин пре вод је ујед но и пр ви 
це ло ви ти пре вод Ди о ни си ја Аре о па ги та код Сло ве на. Сто га је вр ло бр зо 
по чео да се пре пи су је и са срп ске на бу гар ску и ру ску ре дак ци ју да се пре-
но си. Та ко је Иса и јин пре вод вре ме ном по стао са став ни и не раз двој ни део 
ду хов не тра ди ци је свих пра во слав них Сло ве на.“ (Три фу но вић б, 29) Ве о ма 
за ни мљив по ду хват би био ис пи та ти по ве за ност Аре о па ги то вог дје ла са 
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књи жев но сти ма пра во слав них на ро да. Да та нит и да нас по сто ји по свје до-
чио нам је упра во Го ран Пе тро вић! На и ме, јед но од дје ла Ди о ни си ја Аре-
о па ги та, чи ји лик у на у ци још уви јек пред ста вља не по зна ни цу, је сте О не-
бе ској је рар хи ји. У то ме шти ву он да је ли сту од де вет ан ђе о ских ре до ва и 
по ста вља те ме ље за по то ње бо го сло вље. „Он ни је про сто озна чио де вет 
ро до ва ан ђе ла, већ их је по ре ђао у три ни воа од ко јих се сва ки са сто ји од три 
ре да не бе ских би ћа. Ни је дан хри шћан ски пи сац пре Ди о ни си ја ни је при-
ме нио та кав мо дел...“ (Ла ут, 62) Ње го ву ан ђе о ску хи је рар хи ју чи ни ли су:

I се ра фи ми, хе ру ви ми, пре сто ли;
II вла сти, си ле, го спод ства;
III на ча ла, ар хан ђе ли и ан ђе ли;

При сје ти мо се, Пе тро ви ћев ро ман има де вет по гла вља и сва ко но си на-
зив по јед ном ро ду ан ђе ла! Са мо у дру гом ре ду Пе тро вић ми је ња хи је рар-
хи ју ко ју је Ди о ни си је вас по ста вио. На да ље, за мо то ро ма на узи ма дио из 
Књи ге про ро ка Иса и је ко ји се од но си на пр ве ме ђу ан ђе ли ма – се ра фи ме: 
„И ви ка ху је дан дру го ме го во ре ћи: свет, свет, свет је Го спод над вој ска ма; 
пу на је сва зе мља сла ве ње го ве.“ (Би бли ја, 598) Та ко ве за из ме ђу на ших и 
дав на шњег је лин ског спи са те ља и да нас ис тра ја ва, а све за хва љу ју ћи ми-
са о ном под ви жни штву мо на ха Иса и је...

Ми хај лов ски у ро ман, та ко ђе, уно си Иса и ји но раз ми шља ње о ври јед-
но сти грч ког и срп ског (сло вен ског) је зи ка.3

Јас од не го, од не го ва та го ле ма љу бов кон пи ша ни от збор и ве ра та, 
бев при ну ден да пре ве ду вам ка ко што мно зи на, од пред мно гу вре ме и 
го ди ни, по ра зни ме ста, ги пре ве ду ва ат бо же стве ни те кни ги од пре-
му дри от, умет нич ки и бо гат грч ки ја зик на наш, сло вен ски ја зик. И 
тоа, ду ри се га, ко га до бро скр шнав во го ди ни те, и кол ку тол ку вле гов во 
тај ни те на грч ки от ја зик за да мо жам да ја раз бе рам не го ва та вред ност 
и те жи на та на пре ве ду ва ње то од не го на наш је зик. Грч ки от ја зик, ве ле-
ше ста рец Па и сиј, од бо га бил со зда ден, а по то аа умет нич ки ра зу ба вен 
и обо га тен од раз ни те ми сли те ли. И на ши от, сло вен ски ја зик, исто та ка 
од бо га бил со зда ден...

(Ми хај лов ски, 38)

3 „Многи су се пре много времена и година и по различитим местима нашли у на-
шем словенском народу да преводе божанствене списе са многопремудрог и вештог и вео-
ма вредног јелинског на наш језик, чија имена људима нису само позната, већ су и у књиге 
живих, штавише, Богом написана. После њих по годинама и по васпитању и по вештини 
умности у јелинском језику, и више по добрим делима, у вечери сунчаног дана, на заласку 
седмога, да кажем, века и скончања мојега живота – догоди се и мени да научим мало грчки 
језик, толико колико да могу разумети драгоценост његову и тежину превођења са њега на 
наш језик. Јер грчки језик, једно, од Бога испрва вешт и простран би, а друго, и од разних по 
времену љубитеља премудрости усавршен би. А наш словенски језик од Бога добро ство-
рен би, јер све што створи Бог веома је добро.“ (Монах Исаија, Запис о Маричкој бици, у 
Стара српска књижевност, приредила Светлана Томин, Издавачка књижарница Зорана 
Стојановића, Нови Сад – Сремски Карловци 2001, стр. 231).
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Уоча ва мо да Ми хај лов ски по но во не из вје ра ва свој ли те рар ни пред ло-
жак. Не са гла сје са из вор ни ком уоча ва мо на јед ном дру гом мје сту. Узев ши 
за про то тип ди ја ка Ра ву ла са мо га Иса и ју, осим што му ми је ња име, пу шта 
на во љу сво јој ства ра лач кој има ги на ци ји, па там ним бо ја ма си јен чи бес при-
је кор ни лик ово га Све то гор ца. Го во ре ћи о Иса и ји ном ли ку и дје лу Ђор ђе 
Три фу но вић ис ти че да је он, сли је де ћи при мјер Све то га Са ве и Да ни ла Дру-
гог, у сво јој же љи ка што ве ћем уса вр ша ва њу у Хри сту, ра но оста вио имућ-
не ро ди те ље и оти шао да се под ви за ва у Хи лан да ру. Ма да по што ван и од 
срп ских вла да ра и од па три јар ха због сво је ве ли ке уче но сти, за рад љу ба ви 
пре ма ти хо ва њу до кра ја жи во та је остао са мо оби чан мо нах. (Три фу но вић б, 
5) Ди јак Ра вул из ри че Иса и ји не ри је чи, али осим што ни је при мио ан ђе о ски 
образ мо на штва не го је са мо ма на стир ски ђак, и по сво јим по ступ ци ма 
те шко да се мо гао ус пе ти на не ку од пре ча га Јо ва на Ле ствич ни ка. У ро ма ну 
га ви ди мо као из ра зи тог чо вје ка сум ње, стра сти, за пи та ног у ис прав ност 
сво га опре дје ље ња ка пра во сла вљу.

јас сум хри сти ја нин, ама дла бо ко во се бе сум све сен де ка и исла-
мот не ми е мно гу да ле ку. Всу шност, со го ди ни те ста ну вам рам но ду-
шен и кон ед на та и кон дру га та ве ра. И две те за ме не уво зни, не на ши. 
Вре ме е да се вра ти ме кон из вор ни те, сло вен ски бо го ви. Тие си гур но 
се по ве ќе на ши!

(Ми хај лов ски, 18)

Го ран Пе тро вић, ме ђу тим, упра во кроз об ли ко ва ње ли ко ва Ми лу ти на 
и Дра гу ти на сна жно ука зу је на ве зу сво га дје ла са дје лом Да ни ла Дру гог. 
Он пре у зи ма на чин на ко ји је овај сред њо вје ков ни пи сац пред ста вио на ше 
ве ли ко и ме ни те вла да ре. Та ко се Ми лу тин ука зу је у пу ном сја ју сво је 
др жав нич ке и ди пло мат ске спо соб но сти, рат нич ке сна ге и хри шћан ског 
чо вје ко љу бља.

Краљ Ми лу тин је, ме ђу тим, од ма ло че га за зи рао. Кроз при по ве-
да ње се кре тао као и кроз жи вот – хи тро и сил но. У двор ској ри зни ци 
у Ско пљу имао је мно жи ну при ча ра ди за ба ве или пак оних што га уз но-
се. Од та квих што га ве ли ча ју, де ље но је на ро ду о ве ћим пра зни ци ма да 
се пре при ча ва ју уз ди вље ње. А и сва ком стра ном по слан ству је што год 
слич но да ро ва но.

(Пе тро вић, 58)

Ви ди мо и да се Пе тро вић иро нич но осмје ху је над су шти ном сво га 
под тек ста. Основ на функ ци ја жи ти ја би ла је про сла вља ње, тј уста но вље-
ње кул та осо бе о ко јој се пи ше. „У срп ској сред ње ве ков ној књи жев но сти 
овај жа нр је бо га то раз ви јен и пред ста вља ње но је згро и нај ви ши умет нич-
ки до мет. Он се ја вља са по тре бом за све то род ним прет ком, ко ји ће би ти 
по твр да ле ги ти ми те та вла да ју ће ди на сти је и омо гу ћи ти укљу чи ва ње на ро-
да у хри шћан ску ва се ље ну“ (Ма рин ко вић, 29). Пи шу ћи свој ро ман, Пе тро-
вић се стал но иро нич но за гле да у сред њо вје ков но ли те рар но из во ри ште, 
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али, при то ме, ње го ва иро ни ја ни ка да не ма жа о ку. Ми лу тин је у ње го вом ро-
ма ну ова пло ћен с јед не стра не као си лан и не у стра шив, „ве ли ко и ме ни ти“, 
ка квим га при ка зу је и ње гов жи во то пи сац, али, са дру ге стра не, он је и 
су је тан, по но сан на сво ју ду гач ку бра ду ко јом се мо гао ко ри сти ти умје сто 
ру ка ма и вје чи то жу дан због ту ђих, ју но шких сно ва. До да ју ћи, уз оне Да ни-
ло ве, ове дру га чи је, људ ске, при зем не осо би не ли ку Ми лу ти но вом, Пе тро-
вић га чи ни, бли ски јим и, иако у пред је ли ма фан та сти ке, мно го жи вот ни-
јим ли ком. 

Ства ра ју ћи Дра гу ти нов лик Го ран Пе тро вић се још чвр шће ве зу је за 
сред њо вје ков ни под текст. По пут Да ни ла Дру гог и он ја сно раз гра ни ча ва 
ли ко ве дво ји це бра ће. Док је је дан мо ћан и сва ким до бром од Бо га бла го-
сло вен, Дра гу тин је при ка зан као не ка да шњи гре шник и са да њи, об у чен у 
ра су, по кај ник. Јед но став но мо же мо уочи ти мо дел ко ји је пре у зет од сред-
њо вје ков ног би о гра фа.

По че так сва ко га ње го ва успе ха је у Бо гу, јер шта да ка жем о то-
ли ку ње го ву под ви гу и тр пље њу и ноћ ном ста ја њу ње го ву, мол ба ма, 
мо ли тва ма и бо жан ским пе сма ма? (...) Ту сто је ћи у ве ли ком под ви гу, 
креп ким гла сом и то плим су за ма ва пио је ка Вла ди ци, као ка да ко стра-
да ју ћи од љу те ра не креп ко зо ве ва пи ју ћи, ако би ко мо гао да му по мог-
не. Та ко чи ња ше овај бо го љу би ви не са мо у сво ме до му, не го ако се до го-
ди ло да иде на не ки пут, на ко јем год ме сту, та ко чи ња ше, као и у сво ме 
до му, увек је био ис ко пан гроб у зе мљи, и ме сто ме ка не по сте ље би ло 
је про стр то оштро ка ме ње и тр ње, и у та ко спре мље ном (гро бу) ле жао 
је, као што смо ра ни је у овом спи су ука за ли.

(Да ни ло Дру ги, 146–147)

Док Ми лу тин не ус пје ва по мо ћи Жи чи због пре тје ра не хи тро сти и 
са мо у вје ре но сти, Дра гу тин не сти же јер је пут до ма на сти ра за ми слио као 
по бо жно, по кај нич ко хо до ча шће. Име је зна ме ње – чак и да нас ове срп ске 
вла да ре гле да мо по гле дом Да ни ла Дру гог, па се ни Пе тро вић ни је усу дио 
да за сти ре пра ста ро ви дје ло.

Су шта опреч ност бра ту, Дра гу тин је на пре до вао спо ро, ако се 
уоп ште мо же и ре ћи да је на пре до вао. Пре све га, он је сма трао да је 
упад Бу га ра и Ку ма на ка зна Бо жи ја спрам за мно же них људ ских гре ха, 
у бо љем слу ча ју ку ша ње чвр сти не ве ре Ср ба ља. За то је вој ну по др шку 
сма трао ма ње ва жном. Ње гов се труд ви ше са би рао ка обра ћа њу Го спо-
ду. Узо рит хри шћа нин, Дра гу тин ни је про ла зио ни по ред уру ше них 
цр кви на, за ста ја вао је на рас кр сни ца ма, чак и пред хра сто вим за пи си-
ма, све да из рек не сла ву Оцу и Си ну и Све то ме Ду ху. Шта ви ше, део 
пу та пре ла зио је на ого ље ним ко ле ни ма уз стал на мо ље ни ја. Ис под ве-
ри жа не ко шу ље, но сио је ха љу од ко стре ти, ону те жа ну оде ћу Хри ста 
Спа си те ља, што не до пу шта ни је дан по крет, а да не уз вра ти тре њем о 
ко жу – бол ном опо ме ном на нај ве ће стра да ње. У ве чер њи час Дра гу-
тин је раз ме штао по сте љу од сит ног ка ме на, уга ђа ју ћи се би тек то ли ко 
да за уз гла вље ода бе ре во дом за о бље ну сте ну.

(Пе тро вић, 143–144)
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Не ма чу да осим Бож јег

У сред њо вје ков ној књи жев но сти фан та сти ка ни је би ла тек ма нир у 
пи са њу, на чин на ко ји се за др жа ва ла чи та лач ка па жња. Сам да на шњи на зив 
– фан та сти ка, под ра зу мје ва да оно о че му се при по вје да, у ства ри, ни је мо-
гу ће. У ста рој срп ској књи жев но сти оби та ва чу до, ко је, без об зи ра ка ко га 
ми до жи вља ва ли да нас, са фан та сти ком не ма ап со лут но ни шта за јед нич ко.

Чу до је Бож ји знак, зна ме ње (по ста рој сло вен ској тер ми но ло ги ји) 
пре ко ко је се ис ка зу је Бож ја ми лост и на кло ност пре ма ју на ку де ла и 
ко јом га Бог ис ти че ми мо оста лих љу ди, по твр ђу ју ћи још за ју на ко ва 
жи во та ње го ву ода бра ност, а по сле смр ти ње го во све та штво. Чу до је 
зна ме ње Бож јег по сто ја ња и мо ћи, али исто та ко и зна ча ја и вред но сти 
ју на ка ха ги о гра фи је, ко ји пре ко чу да по ста је по сред ник из ме ђу Бо га и 
љу ди, ода бра ни и по све до че ни спој зе маљ ског са не бе ским.

(Ма рин ко вић, 183)

Чу до је, да кле, до бро до шло и оче ки ва но Бож је ја вља ње на не ком од ње-
го вих угод ни ка. Чу дом Го спод њим ти је ла на ших сред њо вје ков них вла да ра 
би ва ју не тру ле жна, све то Си ме о но во ти је ло то чи ми ро, а срп ске гра ни це у 
жи ти ју спи са ним Да ни лом су за шти ће не стра шним зна ме њи ма ко је ша љу 
Све ти Си ме он и Са ва. Чу де сно ја вља ње ни је ис ко рак из уоби ча је ног жи вот-
ног рит ма не го са мо по твр да Ње го ве стал не при сут но сти у ко ју су љу ди 
сред њег ви је ка сва кад би ли си гур ни.

Го ран Пе тро вић се, иако са вре ме ни пи сац, и на овај на чин по твр ђу је 
као сљед бе ник тра ди ци је ста ре срп ске књи жев но сти и по свје до ча ва кон-
ти ну и тет ко ји по сто ји из ме ђу на ше да на шње ли те ра ту ре и оне дав ња шње, 
сред њо вје ков не. Ње гов ро ман је пра ва ри зни ца нео бич них, де ша ва ња, по 
че му овај пи сац под сје ћа на ма га за ум не и снов не књи жев не над ствар но сти 
– Ми ло ра да Па ви ћа. Нај ве ћа чу да, ипак, зби ва ју се за хва љу ју ћи Бож јој про-
ми сли. Мо ли тве ном сна гом и Го спод њим до пу ште њем од ви ја се и кључ ни 
до га ђај ро ма на, ус пи ња ње Спа со вог хра ма на не бо.

У пр ви мах збу ње ни, не ко ли ци на бли жих при ско чи у по моћ. За чу 
се шкри па уз под нож је, као да се од раз од те ме ља ра ста је. У пу ко ти не 
из ме ђу Спа со вог до ма и ње го ве се ни ути сну ше се пој и мо ли тва – це ла 
се гра ђе ви на по ди же за ус клик. Уну тра, игу ман и мо на си још усрд ни је 
на ста ви ше јек те ни је. На че та се цр ква ста де па ра ти сву да од цр кве раз-
мак, спр ва ма ли, на брек ну од сло жно го во ре них и пе ва них ре чи. Храм 
се стре се. Трг ну. Нео д луч но за ста де. Пој ци под мет не ше и бруј. Не што 
пу че. По том звек ну. Уз туп удар, у тра ви за вр ши ше гро мад ни обру чи 
Зе мља не те же. Цр ква Св. Спа са се ваз диг ну на ви ше.

(Пе тро вић, 62)

Те шко би би ло на бро ја ти сва мје ста гдје Пе тро вић над ра ста уоби ча-
је но и сва ко днев но ства ра ју ћи књи жев ност ко ју је Ђор ђе Пи са рев сво је-
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вре ме но на звао „срп ском ва ри јан том ма гиј ског ре а ли зма“. Као пра ви ча роб-
њак ри је чи све че га се ње го ва ми сао до так не по ста је дру га чи је, над ствар но 
у јед ном не пре кид ном ле лу ју у ко јем је и ње го ва жич ка цр ква ис тра ја ва-
ла. Ова кав на чин ње го вог при по вје да ња Цве тан То до ров на звао би „чи сто 
чу де сним“. „У слу ча ју чу де сног, нат при род ни чи ни о ци не иза зи ва ју ни ка-
кву по себ ну ре ак ци ју, ни код ју на ка, ни код под ра зу ме ва ног чи та о ца. Чу де-
сно ни је од ли ка од но са пре ма ис при ча ним до га ђа ји ма, не го свој ство са ме 
при ро де тих до га ђа ја“ (То до ров, 58). И ми са ми, као чи та о ци, би ва мо до-
бро вољ ни са у че сни ци Пе тро ви ће ве ма ги је. „Фан та стич но нас до во ди у 
не до у ми цу: ве ро ва ти или не ве ро ва ти? Чу де сно оства ру је то не мо гу ће је-
дин ство, пред ла жу ћи чи та о цу да ве ру је не ве ру ју ћи за и ста“ (Исто, 87).

Дра ги Ми хај лов ски ни је пи сац та квог сен зи би ли те та и фан та стич но 
ни је пре по зна тљи ва цр та ње го вог пи са ња. У јед ном је, ме ђу тим, сли чан 
пи сци ма сред њо вје ков не књи жев но сти, па и са мом Пе тро ви ћу. 

Уко ли ко у по сто ја ње Бо га вје ру је те већ ти ме при зна је те по сто ја ње и 
ђа во лу. Не ча сти ви је стал но при су тан у дје ли ма сред њо вје ков них пи са ца 
као онај што зло ми сле но па ко сти ро ду чо вје чи јем и на раз ли чи те на чи не 
гле да да му на у ди. У ро ма ну Смрт та на ди ја кот не по ме ник је је дан од три 
при по вје да ча. Чак се не мо же ре ћи да је ње го ва уло га рав но прав на ро ла ма 
оста лих при по вје да ча него је над ма шу је јер ње го вим дје ла њем и ди јак Ра-
вул и осва јач Ти мур таш би ва ју тек ма ри о не те у слу жби враж је га ци ља.

Един стве ни от што е ту ка и што вла дее со све тот и лу ѓ е то сум јас, 
се мо ќ ни от Вел зе вут, кне зот на вој ни те, мра кот и зло то. Ими ња имам 
кол ку што са кам. Не ка де ме ви ка ат Ва ал, не ка де Да гон, не ка де Пе лор 
ко га са кам да сум му шко а нај че сто Астар те ко га се ја ву вам ка ко жен-
ско. Но оп што сам по знат ка ко Са та на или вр хо вен про тив ник, цр ни от 
Ахри ман, Цр но бог. Ка ко да ли ме има? Па ту ка сум це ло вре ме, са мо 
не сте све сни.. Ете, на при мер, Ра вул и Ти мур таш. Кол ку е ле сно со та-
кви тре во жни ду ши. Ги осво ју вам исто вре ме но.

(Ми хај лов ски, 29)

Је дан од нај ва жни јих и нај у спје ли јих ли ко ва у Оп са ди цр кве Све то га 
Спа са је не га тив ни ју нак – Ан дри ја Ска дра нин. Пе тро вић га при ка зу је као 
по ма га ча не ча сти вог, отје ло тво рив ши га са свим оним бо ја ма ко ји ма су 
ста ра и по себ но фол клор на срп ска књи жев ност пред ста вља ле зло ми сле ног. 
Он је ди рект но од го во ран за све не да ће ко је у ро ма ну по га ђа ју вје ру ју ће.

Го спо дар Ан дри ја, тр го вац оло вом, ру је ви ном и пе ри на ма, а нај ви-
ше вре ме ном (упра во та ко се пред ста вио ка да је тра жио пре но ћи ште 
на ко ји дан), био је чо век нео д ре ђе них го ди на, ма да је и све дру го на 
ње му би ло не си гур ног рас по ре да. (...) Ли це му се са сто ја ло од све жња 
упе ча тљи вих цр та, но ни круп но о ки Ана ни је, за чи ња вац ма на стир ских 
књи га, ни је умео да по но ви од ли ке ње го вог ли ка. Ги здао се чуд но, вас 
оде вен у тешку чо ху, имао је бар три пут ви ше ру ка ва од ру ку, о пре ко-
број ним пу ца ди ма да се и не при ча. Па опет – око вра та је но сио ма ле ну 
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су ше ну ти кву, по пут не ког убо гог чо ве ка. хо дао је те шко, по вла че ћи ону 
но гу обу ве ну у чи зму са за де ну тим пе ром га вра на, не ра ста ју ћи се од 
јед ног ду гог шта па ко јим се по ма гао, па ипак, за чу до, ни у рас ква ше ној 
зе мљи не оста вља ју ћи тра го ве сто па ла.

(Пе тро вић, 56)

За ни мљи во је, та ко ђе, при мје ти ти ка ко се ства ра ју ћи овај лик Го ран 
Пе тро вић по и гра ва и са јед ним по зна тим би блиј ским мо ти вом. Да ли је 
уоп ште по треб но на по ми ња ти да је Би бли ја чи ни ла срж сред њо вје ков не 
књи жев но сти? Ова све та књи га је не гда шњим ства ра о ци ма би ла основ на 
око сни ца, пот кри је пље ње за њи хо ве ста во ве и од го вор на све људ ске сум ње 
и за пи та но сти. Зна ју ћи све ово ве о ма до бро, Пе тро вић при об ли ко ва њу ли ка 
Ан дри је Ска дра ни на де кон стру и ше је дан оп ште по зна ти но во за вјет ни мо тив.

До шав ши у ма на стир Ан дри ја да је при лог од пет сре бре ња ка, но ка да 
је жич ки до хи јар по же лио да их смје сти у шкри њу би ло их је три де сет. Шта 
год да је чи нио са њи ма, ка ко год по ку ша вао да их се ри је ши, број је уви јек 
би вао исти. Пе тро вић ов дје ре ин тер пре ти ра би блиј ску при чу о Хри сто су 
ко ји је са пет ри ба на хра нио пет сто љу ди да би је за тим по ве зао са по ви је шћу 
о Ју ди ном из дај ству и ње го вих три де сет про кле тих сре бре ња ка. Ја сно је да 
ни је за луд Ми хај ло Пан тић као упут ство за чи та ње ово га ро ма на ре као: 
„Др жи те на сто лу, или по ред уз гла вља, за ви си где чи та те, Све то пи смо. 
Бли зи на те књи ге по мо ћи ће да Оп са ду ду бље раз у ме те.“ (Пан тић, 194)

Ver ba vo lant scrip ta ma nent

Ва ве ки уми ре са мо онај о 
ко ме не ма ни ка квог по ме на. 

(Г. Пе тро вић)

Ва жно сти ри је чи и то оне пи са не љу ди су од вај ка да свје сни. Сто га је 
же ља, или бо ље ре ћи по тре ба, да не што за би ље же но оста не иза нас не-
мјер љи ва. Мо жда нам нај бо ље свје до чан ство за то да ју упра во сред њо вје-
ков ни пре пи си ва чи и пре во ди о ци ко ји на мар ги на ма пер га мен та оста вља ју 
за пи се о оно ме што их је та да нај ви ше до ти ца ло. Не ки од тих за пи са су 
са мо ма ле, дир љи ве за би ље шке о гла ди, ра ту, по ша сти ма, соп стве ној гре-
шно сти, а не ки пра ви не на мјер ни књи жев ни би се ри, згу сну ти про го во ри 
уз не ми ре не ду ше ка кав је, на при мјер, за пис Те о до ра Љу ба ви ћа с по чет ка 
на ше га ра да. За хва љу ју ћи же љи да стра шно стра да ње Ср ба ља бу де за пам ће-
но, за пис о Ма рич кој би ци нам је оста вио наш Инок Иса и ја. За пис ко ји ће, 
ево, и у на шој са да шњи ци оста вља ти зна ча јан траг. 

Бе сми сле но је го во ри ти да су те по тре бе свје сна на ша два пи сца, они 
сво ју по тре бу жи ве; за ни мљи во је, ме ђу тим, ка ко су тај на гон за пе ром овје-
ко вје чи ли у сво јим ро ма ни ма. Он, до слов но, пред ста вља је дан од кључ них 
мо ти ва у њи хо вим дје ли ма.
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Дра ги Ми хај лов ски го во ре ћи о „пу стој ту зи за пи са њем“ ди ја ка Ра ву-
ла, сво га ју на ка по све уоб ли ча ва по мо де лу сред њо вје ков них ма на стир ских 
пре пи си ва ча. Пре у зи ма онај та ко не из бје жни то пос скром но сти ко јим су 
се „ни шти“ и „по сљед њи од свих“ шти ти ли од су јет них по ми сли ко ји ма 
не ча сти ви при сва ком по слу во ју је про тив људ ско га ро да. 

Про сте те бра ќа и се стри ид ни до кои, ако да де Бог, мо же би ќе 
стиг нат овие мои скром ни ре до ви. Про сте те што се др знав да фа ќ ам 
бе ле шки за ова скуд но и зло вре ме. Про сте те што не поч нав вед наш со 
об ра ќ а ње до мо ќ ни те, ту ку не до лич но и не тр пе ли во, ко не вешт по чет-
ник, се втур нав во сре ди ште то на ра бо ти те. (...) Ама го ле ма е пу ста та 
та га за пи шу ва ње. Да се оста ви су е тан бе лег за во зне ми ре но во вре ме 
во кое вла дее кра лот наш Мар ко, си нот Вол ка ши нов... (...) Про сте те 
ид ни мои чи та те ли што до зво лу вам не до стој но и не у ко и мо шне не ве-
што да ги ис ка жу вам сво и те ми сли та му ка де што ме сто то е за мно гу 
по до стој ни и по не гре шни од ме не но их ти за та ме те ра.

(Ми хај лов ски, 9–11)

Био је то на чин ми шље ња и жи во ва ња и Ино ка Иса и је ко ји је Ми хај-
лов ском, опет, мо гао по слу жи ти као обра зац и узор.

Они ко ји хо ће пре пи си ва ти и чи та ти ову књи гу, мо лим се, ми ло сти-
ви и без срд ње бу ди те пре ма мо је га ума не мо ћи и не до стат ку. Јер и ви 
са ми сте љу ди и под ле же те оно ме што је људ ско, да вам тре ба ми ло сти 
од Бо га и опро шта ја од љу ди, те опро шта ја ва ше га и ме не удо сто ји те, 
ишту ћи код Бо га оста вље ње гре хо ва [з бог] без да на мо је не во ље.

(Мо нах Иса и ја, 234)

Ка да је ри јеч о ро ма ну Го ра на Пе тро ви ћа си ту а ци ја је до дат но усло-
жње на. Шта год да го во ри, по сред но или не по сред но ве за но је за при чу и 
за њен за пис. Као да сва ки свој ис каз пот цр та ва јед ном ре че ни цом из књи ге: 
„При чу, го спо да ру, при чу ва ља има ти а не про ла зни ве нац сла ве.“ (Пе тро-
вић) Ми лу тин не сти же по мо ћи Жи чи јер ни је имао ва ља ну при чу, жич ке 
пче ле као нај ве ћу дра го цје ност чу ва ју срп ске ри је чи, док ца ри град ски хро-
ни чар Ни ки та стра да јер је до кра ја хтио за би ље жи ти не срећ ну по ви јест о 
па ду Кон стан ти но вог гра да. При ча још јед ном би ва ва жни ја од жи во та. И 
он се при је сво га скон ча ња обра ћа чи та о ци ма.

„Пре но што ово пе ро и спи се спа сем, оста ло је још да за бе ле жим ка ко 
ме про бо до ше ко пљи ма. Пра штај, чи та о че, ако где ру ка за дрх ти, ни је од са-
мрт ног стра ха, то ду ша још тре пе ри над не сре ћом на ше га гра да.“ (Исто, 184)

На да ље, и ње го ви су за пи си ва чи, по пут оних ко ји су опле ме ни ли на ше 
сред њо вје ко вље, свје сни сво је не знат но сти. Ље то пи сац Ни ки та у ро ма ну 
оста је Не зна ни док сла во сло вац Ми лу ти но ве ве ли чи не за се бе са мо ка же: 
„Мо је име је ма ло. И да га чу јеш, не би га упам тио. По ло жај мој је не зна-
тан. И да ме ви диш, не би ме при ме тио.“ (Исто, 229)
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ЗА КЉУ ЧАК

Ло ве, а уло вље ни...
(М. На ста си је вић)

Го во ре ћи о вла сти том пи са њу Го ран Пе тро вић је је да ред ис та као: „Соп-
стве не ру ко пи се до жи вља вам тек као је дан од оскуд них сло је ва на па лимп-
се сту, сло ју са чи ње ном на ис ку ству прет ход них са ста вља ча, слој ко ји ће 
та ко ђе би ти са стру ган и пре кри вен бу ду ћим тек сто ви ма. Ипак, ваљ да, за 
сва ким од нас (а ов де се ми сли и на оне ко ји се не ба ве са мо пи са њем) по-
не што оста је, ма кар то би ла и не знат на че сти ца.“ (Ша по ња, 200)

Ви ди мо да, опет, ни ку да не мо же мо без тог (зло)упо тре бља ва ног пој-
ма тра ди ци је. Ни ко не по чи ње од Ал фе и Оме ге не та ко дав но тач но је 
ус твр дио Бо ри слав Пе кић. Ни смо ни свје сни да смо тим не ду жним (као да 
оно уоп ште мо же би ти не ду жно) чи ном чи та ња већ уло вље ни у ши ро ку 
ин тер тек сту ал ну мре жу. Да би смо успје ли иза ћи не ку да, тре ба мо се при-
хва ти ти јед не спа си лач ке, Ари јад ни не ни ти – нас је на ша до ве ла до ста ре 
срп ске књи жев но сти.

На да мо се да смо уду бљи ва њем у Пе тро ви ће во и дје ло Дра гог Ми-
хај лов ског успје ли до ћи до јед ног од пр вот них сло је ва тек ста ко ји чи не њи-
хов сло же ни па лимп сест – до сред њо вје ков не књи жев но сти. Ста ра срп ска 
књи жев ност, иако не то ли ко по зна та и про у ча ва на у ши рим чи та лач ким 
кру го ви ма, за хва љу ју ћи дје лу ове дво ји це пи са ца осви ће пред на шим очи ма 
у јед ном но вом ру ху и сја ју. Жи ти је кра ља Ми лу ти на и За пис о Ма рич кој 
би ци као и њи хо ви ауто ри за по чи њу свој но ви жи вот кроз ро ма не два де се-
тог ви је ка, а срп ска и ма ке дон ска књи жев ност се за хва љу ју ћи за јед нич ком 
под тек сту по ка зу ју бли ски ји ма не го што смо то мо гли да оче ку је мо и ука-
зу ју се као су ди о ни ци исте при по ви је сти. Јер... да се по сљед њи пут по зо ве-
мо на Го ра на Пе тро ви ћа: „Ни шта ни је тек она ко, све је са ста вак не ке при че.“
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tations from medieval works, but also from a similar choice of themes, motives and man-
ners of storytelling, these contemporary texts show an undeniable (undoubted) intimacy.
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НА ТРАГУ ИБЗЕНА: КИНЕСКЕ НОРЕ

Мирјана М. Павловић*

САЖЕТАК: У ра ду ће мо пре ко ком па ра тив не ана ли зе не ко-
ли ко „дра ма о Но ри“ и Лу Су но ве при по вет ке Ту га за про шлим 
да ни ма, с јед не сра не, и Иб зе но ве Лут ки не ку ће, с дру ге стра не, 
по ку ша ти да од го во ри мо на сле де ћа пи та ња: на ко ји на чин је Иб-
зе но ва Но ра при хва ће на у Ки ни у пе ри о ду По кре та че твр тог ма ја 
и ка ко су ки не ске Но ре схва та ле по ро ди цу и дру штво? По себ на 
па жња по све ће на је по сле ди ца ма Но ри ног од ла ска од ку ће и пи-
та њу по сти за ња ствар не ауто но ми је лич но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Но ра, ки не ска Но ра, еман ци па ци ја, ауто-
но ми ја лич но сти

Ни је пре те ра но ре ћи да је од свих за пад них пи са ца нај ве ћи ути цај на 
об ли ко ва ње основ них то ко ва мо дер не ки не ске књи жев но сти у вре ме По-
кре та че твр тог ма ја1 имао Хен рик Иб зен (Hen rik Ib sen, 1828–1906). С јед не 
стра не, ње го ве дру штве но кри тич ке дра ме, као што су Лут ки на ку ћа (Et 
Duk ke hjem, 1879), Аве ти (Gen gan ge re,1881), Сту бо ви дру штва (Sam fun dets 
Støtter, 1877) или На род ни не при ја тељ (En Fol ke fi en de, 1882), од го ва ра ле су 
по ли тич ким ци ље ви ма ки не ских ин те лек ту а ла ца ко ји су се за ла га ли за из-
град њу мо дер не др жа ве. С дру ге стра не, упра во је кри тич ки ре а ли зам у тим 
дра ма ма утвр дио опре де ље ност ки не ских, пр вен стве но драм ских пи са ца ка 
ре а ли стич ком при ка зи ва њу дру штва и де ма ски ра њу кон вен ци о нал ног и 

* Текст је написан у оквиру пројекта МНТР бр. 178019.
1 По крет је до био име по сту дент ским де мон стра ци ја ма про тив ки не ске вла де, одр-

жа ним у Пе кин гу 4. ма ја 1919, због при хва та ња по ни жа ва ју ћих од ред ни ца Вер сај ског уго-
во ра пре ма ко ји ма је Ја пан до био те ри то ри јал на пра ва над про вин ци јом Шан дунг (山东). 
У ши рем сми слу, По крет че твр тог ма ја је сте ан ти тра ди ци о нал на ин те лек ту ал на и кул тур-
на ре во лу ци ја за ко ју се мо же ре ћи да је тра ја ла од 1915. до 1925. Ва жан део по кре та чи ни 
на ста нак мо дер не ки не ске књи жев но сти пи са не на го вор ном је зи ку, као и по ја ва но вих књи-
жев них екс пе ри ме на та по узо ру на за пад ну књи жев ност (ви ше о то ме у: Па вло вић 2004).
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кон зер ва тив ног кон фу ци јан ског мо ра ла. Па ипак, без об зи ра на то што су те 
дра ме об ра ђи ва ле слич на пи та ња, чи ни се да је Лут ки на ку ћа, тач ни је лик 
Но ре, иза зва ла нај ве ће ин те ре со ва ње ки не ских пи са ца. За што и на ко ји на-
чин? Од го вор на та пи та ња по ку ша ће мо да да мо на стра на ма ко је сле де.

1. НО РИН ИЗА ЗОВ

У тра ди ци о нал ном, кон фу ци јан ском ки не ском дру штву лич ни иден-
ти тет од ре ђи ван је у скла ду с уло гом ко ју осо ба има у дру штву. По је ди-
нац, пре ма Кон фу ци ју, тре ба да се кул ти ви ше, раз ви ја, али та ко да сво јим 
уса вр ша ва њем бо ље слу жи дру ги ма. У том схва та њу са др жан је сна жан 
осе ћај ко лек ти ви зма, па се лич ни иден ти тет де фи ни сао углав ном у од но-
су на дру ге, а рет ко као по је ди на чан, ин ди ви ду а лан. Сем то га, ме ђу људ-
ски од но си, ка ко у окви ру др жа ве та ко и уну тар по ро ди це, би ли су за сно-
ва ни на хи је рар хиј ском прин ци пу под ко јим се под ра зу ме ва ла пот чи ње-
ност по да ни ка вла да ру, же не му шкар цу, мла ђих ста ри ји ма. Пре ма та ко 
стро го од ре ђе ном ко дек су по на ша ња, где осо ба жи ви углав ном с ци љем 
да са ве сно ис пу ни раз ли чи те уло ге ко је се оче ку ју од ње, ин ди ви ду ал ност 
је до зво ље на са мо у гра ни ца ма тих уло га.

У том хи је рар хиј ском дру штве ном си сте му с ја сно од ре ђе ним уло га ма 
нај у гро же ни ји по ло жај има ла је же на за ко ју су ва жи ла пра ви ла по на ша ња 
син те ти зо ва на у пој му сан цунг си де (三从四德), то јест три по слу шно сти и 
че ти ри вр ли не. На и ме, тра ди ци о нал на Ки не ски ња пре уда је мо ра ла се по-
ко ри ти во љи оца, на кон уда је во љи му жа, а уко ли ко би јој су пруг умро, мо-
ра ла је слу ша ти си на. Исто вре ме но, тре ба ло је да је кра се вр ли не као што 
су вер ност, при сто јан го вор, при клад но по на ша ње и мар љи вост.2 Ин фе ри о-
ран по ло жај же не у па три јар хал ном дру штву ко јим упра вља му шка рац нај-
дра стич ни је се огле дао у то ме што је она, у за ви сно сти од по тре ба по ро ди-
це, мо гла би ти про да та или уда та у ути цај ни ју или бо га ти ју по ро ди цу.

С По кре том че твр тог ма ја уз др ман је сам те мељ кон фу ци јан ског дру-
штве ног уре ђе ња та ко што је про мо ви са на за пад на иде ја ин ди ви ду а ли зма. 
Ре зи ми ра ју ћи до стиг ну ћа По кре та, ки не ски пи сац Ју Да фу (郁达夫, 1896–
1945) на јед ном ме сту ка же да је нај ве ћи до при нос ин те лек ту а ла ца то га 
до ба био у то ме што је „от кри вен чо век“, јер док је „чо век ра ни је по сто јао 
ра ди вла да ра, ра ди да оа и ра ди ро ди те ља, чо век да на шњи це је ко нач но схва-
тио да по сто ји ра ди се бе“ (1940: 205). С „от кри ћем чо ве ка“ тре ба ло је са да 
од ре ди ти и ње гов нов лич ни иден ти тет а у окви ру то га, из ме ђу оста лог, и 
ње гов од нос са су прот ним по лом. На овом ме сту за ни мљи во је при ме ти-

2 Ово по след ње нај че шће се од но си ло на ње ну вред но ћу у руч ном ра ду, као што су 
тка ње, вез, ши ве ње. Бу ду ћи да се од же не оче ки ва ло да бу де уме шна у во ђе њу до ма ћин-
ства, би ло јој је за бра ње но да се обра зу је, бар ка да је реч о ин сти ту ци о на ли зо ва ном об ра-
зо ва њу у кла сич ним ака де ми ја ма.
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ти да ки не ски ин те лек ту ал ци ни су пра ви ли раз ли ку из ме ђу му шка ра ца и 
же на ка да је у пи та њу ин ди ви ду а ли зам, шта ви ше они су нај че шће и ин си-
сти ра ли упра во на про бле му жен ске еман ци па ци је, чи ни се баш због то га 
што је по ло жај же не у тра ди ци о нал ном па три јар хал ном дру штву био нај-
у гро же ни ји, те сто га илу стра тив ни ји за по тре бе ре во лу ци је. Сем то га, с 
об зи ром на то да је јед но од го ру ћих пи та ња По кре та че твр тог ма ја би ла и 
бор ба за сло бо дан из бор су пру жни ка, тај из бор је мо гао би ти уисти ну сло-
бо дан са мо ако су оба парт не ра сво јом во љом ула зи ла у брач ну за јед ни цу. 

У том кон тек сту, тре сак вра та ко ја је Но ра за лу пи ла за со бом на пу шта-
ју ћи му жа и свој дом од јек нуо је ши ром Ки не, не дво сми сле но по ну див ши 
ре ше ње за про бле ме ки не ске мла де жи то га до ба – пот пу ни рас кид с тра-
ди ци о нал ним на чи ном жи во та. Иб зе но ва ју на ки ња јед но став но је по ста ла 
сим бол бун тов не же не, ко ја хра бро пр ко си дру штву не би ли по ста ла сло-
бод на и не за ви сна. Сто га је по ње ном мо де лу на пи сан ве лик број драм ских 
тек сто ва. Та вр ста дра ме на зва на је „дра мом о Но ри“ (娜拉剧).

„Дра ме о Но ри“ пр вен стве но су се ба ви ле те мом сло бод ног из бо ра 
брач ног парт не ра и еман ци па ци јом же на. Пр ва дра ма те вр сте би ла је Ху 
Ши је ва (胡适, 1891–1962) Нај ва жни ји до га ђај у жи во ту (终身大事, 1919), ко-
ја је, по ка зи ва њу са мог пи сца, пр во бит но на пи са на на ен гле ском је зи ку на 
мол бу при ја те ља ра ди из во ђе ња пред ста ве на јед ном бан ке ту,3 а за тим пре-
ве де на на ки не ски јер је не ко ли ко сту дент ки ња хте ло да је по ста ви на сце-
ни. Ипак, ка ко у дра ми ју на ки ња бе жи од ку ће са сво јим ве ре ни ком, ни у 
јед ном ни у дру гом слу ча ју ни ко се ни је усу дио да од и гра глав ну уло гу, те 
Ху Ши ју ни је пре о ста ло ни шта дру го до да овај фар сич ни драм ски текст 
„по кло ни при ја те љу не би ли њо ме ис пу нио бе ли не на стра ни ца ма Но ве 
омла ди не“ (新青年)4 (胡适 2000: 1 и 10). За до ба ка да је пи са на очи глед но је-
ре тич ка, та Ху Ши је ва јед но чин ка има у ства ри вр ло јед но ста ван за плет.

Нај ва жни ји до га ђај у жи во ту при ча је о мла дој, сло бо до ум ној, у Ја-
па ну обра зо ва ној Ти јен Ја меи (田亚梅) ко ја же ли да се уда за мла ди ћа по 
свом из бо ру. Го спо дин Чен (陈先生) по свој при ли ци би тре ба ло да је „до-
бра пар ти ја“ на ра дост сва ког ро ди те ља – та ко ђе се шко ло вао у Ја па ну, 
по у здан је, при сто јан и бо гат, што Ја ме и ни отац и мај ка и не оспо ра ва ју. 
Су коб, ме ђу тим, на ста је он да ка да се су је вер на го спо ђа Ти јен, за бри ну та 
за бу дућ ност сво је кћер ке, пр во обра ти бу ди стич ком ма на сти ру а он да и 
сле пом га та ру да про рек ну суд би ну тог бра ка. Обе „пре су де“ су не по вољ-
не – дво је мла дих ни су пар и уко ли ко се узму, пред сто ји им про паст и не-
сре ћа. Ја меи пак ни је су ви ше за бри ну та, јер је уве ре на да ће њен „ра зум-
ни“ (胡适 2000: 8) отац, ве ли ки про тив ник су је вер ја, ста ти у ње ну од бра-
ну. И ту на ста је пре о крет по ре цеп ту „до бро са чи ње не дра ме“. На кон што 
је из гр дио су пру гу што при ча бе сми сли це, го спо дин Ти јен из но си још ап-

3 Ен гле ска вер зи ја те дра ме об ја вље на је у ен гле ском из да њу ча со пи са Пе кин шки 
во дич /北京导报/.

4 Но ва омла ди на био је во де ћи ча со пис у пе ри о ду По кре та че твр тог ма ја.
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сурд ни ји раз лог за про ти вље ње бра ку сво је кћер ке. На и ме, про у чив ши 
по ро дич ни ро до слов, Ја ме ин отац је до шао до за кључ ка да су по ро ди це 
Ти јен и Чен за пра во јед на фа ми ли ја, јер су се њи хо ва пре зи ме на пре две и 
по хи ља де го ди на чи та ла на исти на чин! Ко ли ко год да су за ко ни пре да ка 
не ло гич ни, они се мо ра ју по што ва ти. Сем то га, углед се мо ра чу ва ти и из 
још јед ног раз ло га. Го спо дин Ти јен ве ли:

ГО СПО ДИН ТИ ЈЕН: [...] Тре ба да знаш, ка да је реч о нај ва жни јем до-
га ђа ју у жи во ти ма на ше де це, ми ро ди те љи, иако не тре ба да слу ша мо 
шта про ри че та мо не ки гли не ни Бу да, мо ра мо да се по ви ну је мо оно ме 
што ка жу стар ци. [...] А има ту још јед на оте жа ва ју ћа окол ност. Да је 
тај твој при ја тељ Чен без па ра, још би не ка ко и про шло, али, на не сре-
ћу, он је из бо га те по ро ди це. Кад бих ти до зво лио да се удаш за ње га, 
ста ри би си гур но ре кли да сам се по ла ко мио на њи хов но вац, па да сам 
се и о прет ке оглу шио не бих ли му про дао кћер ку (胡适 2000: 9).

Да кле, го спо ди ну Ти је ну је ве о ма ста ло до то га да са чу ва образ у сва-
ком по гле ду – он же ли да га дру штво по сма тра као не грам зи вог чо ве ка 
ко ји по шту је за ко не пре да ка и ко ји др жи до сво је ча сти. Ме ђу тим, у тре нут-
ку ка да схва ти да се оба ро ди те ља про ти ве ње ном бра ку, Ја меи до би ја по ру-
ку од ве ре ни ка у ко јој је под се ћа да се пи та ње њи хо вог вен ча ња ти че са мо 
њих дво је, те да она са ма тре ба да до не се од лу ку. Мла да де вој ка та ко од-
лу чу је да на пу сти свој дом оста вља ју ћи ро ди те љи ма са мо крат ко пи смо.

Три су те ме у Ху Ши је вој дра ми слич не Лут ки ној ку ћи. С јед не стра-
не, реч је о пра ву же не да са мо стал но од лу чу је о пи та њи ма ко ја се ти чу 
ње ног жи во та, с том раз ли ком што је у дра ми ки не ског ауто ра опи сан 
бунт же не про тив ро ди те ља, а у Иб зе но вој про тив му жа, али по сред но и 
про тив оца. На и ме, у по след њем раз го во ру с Хел ме ром Но ра ис ти че да је 
њи хов од нос исто ве тан са од но сом ко ји је она има ла са сво јим оцем, шта-
ви ше упра во је отац био тај ко ји је од ње на пра вио лут ку да би она на кра-
ју исти обра зац по на ша ња пре не ла и у брак. Као ан та го ни сти, го спо дин и 
го спо ђа Ти јен су пор тре ти са ни као ка ри ка ту ре због сво јих тра ди ци о нал-
них уве ре ња, али исто вре ме но и као бри жни ро ди те љи ко ји ма је ста ло до 
до бро би ти сво је кћер ке. Его и стич ни, са мо до пад ни и дво лич ни Хел мер 
пак бри жан је са мо ка да ње го ва лич на част ни је угро же на. 

То нас до во ди и до дру ге те мат ске слич но сти у тим две ма дра ма ма, 
јер се и Ја ме ин отац бо ји да због кћер ки ног бра ка са, пре ма ње го вом ми-
шље њу, не по доб ном осо бом не из гу би углед у дру штву. Док је Хел ме ро ва 
бо ја зан за соп стве ну част и евен ту ал но из оп шта ва ње из дру штва5 од раз 
ње го вог ку ка вич лу ка, кон зер ва тив ни го спо дин Ти јен је ви ше за бри нут да 
не по ста не пред мет ого ва ра ња, ко је, чи ни се, и сам не одо бра ва. Уоста лом, 

5 На осно ву Хел ме ро вог по на ша ња пре ма Крог ста ду, на при мер, мо же мо за кљу чи ти 
ка ква би суд би на че ка ла и са мог Хел ме ра уко ли ко би се Но ри но кри во тво ре ње ме ни це 
из не ло у јав ност (Иб зен 2004: 85–86).
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ни је си гур но да Ја ме ин отац на кра ју не ће по пу сти ти во љи сво је кћер ке је-
ди ни це, јер пре не го што ће се за ве са спу сти ти, „у ње го вим раз ро га че ним 
очи ма по ја вљу је се нео д лу чан из раз“. (胡适 2000: 10) У при лог то ме иде и 
опис днев не со бе Ти је но вих на чи јим се зи до ви ма на ла зе сви ци ки не ске 
ка ли гра фи је и тра ди ци о нал ног сли кар ства, али и две пеј за жне сли ке у хо-
ланд ском сти лу, те та ко „рас по ред у ко јем се пре ла ма ју ки не ски и за пад ни 
еле мен ти ре чи то ука зу је на по ро дич ну ат мос фе ру у ко јој се очи та ва и ста-
ро и но во.“ (胡适 2000: 2) Из то га, као и из чи ње ни це да је го спо дин Ти јен 
сло бо до ум но до пу стио да му се кћер ка шко лу је, па још и у стра ној зе мљи, 
дâ се за кљу чи ти да он ни је са свим за ста ре лих схва та ња. 

И ко нач но, тре ћа слич ност из ме ђу нор ве шке и ки не ске дра ме је сте 
њи хов исто ве тан епи лог – обе ју на ки ње на пу шта ју по ро дич ни дом. Ипак, 
док Иб зен фрон тал но су че ља ва Но ру с Хел ме ром, Ху Ши се ни је опре де-
лио за то да на пра ви екс пли ци тан об ра чун с тра ди ци о нал ним на чи ном 
ми шље ња. Ја меи, на и ме, го то во уоп ште не обра зла же сво ја схва та ња ко ја 
су про тив реч на ро ди тељ ским, него са мо, охра бре на ве ре ни ко вом по ру ком, 
кри шом бе жи од ку ће оста вља ју ћи за со бом крат ко, по ма ло ина џиј ско пи-
смо: „По што је ово де те тов нај ва жни ји до га ђај у жи во ту, де те мо ра са мо 
да од лу чи. Де те је са да оти шло ко ли ма го спо ди на Че на. За са да се опра-
штам [кур зив М. П.]“ (胡适 2000: 10). Чи ни се да је Ху Ши упра во са ти рич-
ним по тен ци ра њем и гра да ци јом ап сурд ног ре зо но ва ња го то во ко мич них 
ли ко ва го спо ђе и го спо ди на Ти јен же лео да „пу сти“ да тра ди ци о нал ни на-
чин раз ми шља ња опо врг не са мо се бе. 

Сле де ћи Но ву омла ди ну ко ја је пу бли ко ва ла Нај ва жни ји до га ђај у 
жи во ту, ча со пис Но ва же на (新妇女) об ја вио је 1920. го ди не низ „дра ма о 
Но ри“. У тим драм ским тек сто ви ма, као што су на при мер Линг Ђун ји јев 
(凌均逸) Да ли се про бу ди ла? (醒了么？) или Син Јинг (心影) Јен Ди ја (严棣), 
из раз ли чи тих угло ва се об ра ђу ју на чи ни на ко ји же на мо же да стек не 
сло бо ду и оства ри сво ју лич ност. По је ди ни пи сци, по пут Ћи јен Ђи јен ју еа 
(钱剑钺) у дра ми Да ли је омек ша ла? (软化吗?) и Хуи Ћи ја (慧奇) у Пи та-
њу жи во та и смр ти (生死关头), чи ни ли су то ди рект ним су прот ста вља-
њем раз ли чи тих суд би на же на у окви ру јед ног драм ског тек ста – же не ко-
ја по слу шно оста је у уго во ре ном бра ку и же не ко ја на пу шта та кав жи вот.

Не мо гу ће је на овом ме сту об ра ди ти све оне дра ме ко је су се на овај 
или онај на чин ба ви ле те мом Но ре. Иза бра ли смо не ко ли ко драм ских тек-
сто ва из пе ра по зна ти јих и успе шни јих драм ских пи са ца, ко ји су вр ло бр-
зо, сле де ћи при мер ча со пи са Но ва же на, и са ми по че ли да пи шу под ути-
ца јем Лут ки не ку ће.

За раз ли ку од Нај ва жни јег до га ђа ја у жи во ту, где је оштри ца кри ти-
ке упе ре на ви ше про тив пој ма сјао (孝), то јест по слу шно сти де це, и уго-
во ре ног бра ка, Оујанг Ју ћи је но ва (欧阳予倩, 1889–1962) Го ро пад ни ца (泼
妇, 1922) до во ди у пи та ње чи тав тра ди ци о нал ни мо дел по на ша ња же на 
ко ји се те ме љи на сан цонг си де, као и ин сти ту ци ју кон ку би на та. У тој 
дра ми брак Ју Су син (于素心) са Чен Шен џи јем (陈慎之) за сно ван је на уза-
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јам ној љу ба ви и по ве ре њу. По што су и јед но и дру го мла ди и еман ци по ва-
ни, они чак, упр кос уста ље ној тра ди ци ји, жи ве одво је но од ро ди те ља. 
Драм ски су коб на ста је он да ка да су пруг, по што је по стао за ме ник ди рек-
то ра у бан ци, уз по др шку па и на го ва ра ње оца и по мај ке, кри шом из јав не 
ку ће до ве де кон ку би ну у ро ди тељ ски дом. Ипак, иако се сви у по ро ди ци 
сла жу с тим по ступ ком, ни ко се не усу ђу је да о то ме оба ве сти Ју Су син. 
При ли ком по ро дич не по се те, Чен Шен џи је ва тет ка и се стра до би ја ју за да-
так да убе де мла ду су пру гу да до зво ли му жу да узме кон ку би ну, баш као 
што су и њих две то учи ни ле у сво јим бра ко ви ма. Ка да са зна шта се де си-
ло, Ју Су син су о ча ва Чен Шен џи ја с ње го вом дво лич но шћу и, за пре тив ши 
да ће уби ти њи хо вог ма лог си на, зах те ва од ње га да вра ти кон ку би ни уго-
вор о ње ној ку по ви ни, као и да пот пи ше раз вод. Ко нач но, не оба зи ру ћи се 
на нео до бра ва ње по ро ди це, глав на ју на ки ња на пу шта ку ћу за јед но са сво-
јим си ном и ку пље ном кон ку би ном.

По ред исто вет ног за вр шет ка дра ме, у Го ро пад ни ци су об ра ђе не још 
две те ме из Лут ки не ку ће, ко је се у из ве сној ме ри про жи ма ју ― пи та ње 
ду жно сти и пи та ње вас пи та ња де це. Док Но ра ве ру је да је ње на нај све ти ја 
ду жност она ко ју има пре ма са мој се би, Ју Су син се осе ћа од го вор ном ка-
ко за се бе та ко и за дру ге. У свом „об ра чу ну“ с му жем, ки не ска Но ра у 
Го ро пад ни ци „иде до кра ја“ (欧阳予倩 2000: 73), па не спа са ва са мо се бе 
него и упла ше ну и збу ње ну кон ку би ну:

ЈУ СУ СИН: У сва ком слу ча ју не мо жеш се из ву ћи из ње го вих кан џи. 
Чак и кад би оти шла, не би ти си гур но ни шта вре де ло. Не го, ти ћеш 
да нас кре ну ти са мном. Ја ћу ти пру жи ти од го ва ра ју ће обра зо ва ње да 
мо жеш да ста неш на сво је но ге. Гле да ћу на те бе као на ро ђе ну се стру, 
та ко да те ка сни је ни је дан му шка рац не ће мо ћи пре ва ри ти! Од са да ја 
јем чим за те бе ... (欧阳予倩 2000: 73)

Осим што је по ка за ла од луч ност да се су прот ста ви тра ди ци о нал ном 
оби ча ју и у име дру гих, Ју Су син ов де за пра во ис ти че и зна чај обра зо ва ња 
и вас пи та ња, чи ме на се бе пре у зи ма про све ти тељ ску уло гу ко ја је у скла-
ду са иде ја ма По кре та че твр тог ма ја, под чи јим ути ца јем се она раз ви ла 
као лич ност. Но, тај осе ћај од го вор но сти и ду жно сти од но си се пре вас-
ход но на вас пи та ње ње ног си на:

ЈУ СУ СИН: Он [њен син, М. П.] ни је ва ше вла сни штво, већ при па да 
на ро ду и све ту. Ни ка ко не бих под не ла да не ко га ко би јед ног да на мо-
гао би ти ко ри стан зе мљи оста вим у ова квој пре ва рант ској, па три јар-
хал ној по ро ди ци, где мо гу да га уче да ва ра, па да по ста не рђав мла-
дић! Тре ба да зна те, то је мај чин зло чин ако до зво ли да јед но чи сто и 
не ви но де те пад не под лош ути цај... (欧阳予倩 2000: 74), 

Док Ју Су син вр ло до бро зна шта јој, као мај ци, ва ља чи ни ти, Но ра 
сма тра да ни је до ра сла за дат ку да лич но вас пи та ва сво ју де цу, па их, иако 
је све сна да то ни је нај бо љи из бор, оста вља с Хел ме ром. За тај осе ћај не-
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си гур но сти у по гле ду соп стве не ро ди тељ ске спо соб но сти узрок, чи ни нам 
се, ва ља тра жи ти пре све га у то ме што је Но ра, спо знав ши пра ву при ро ду 
свог од но са с му жем, раз о ча ра на ко ли ко Хел ме ром то ли ко и са мом со бом. 
Јер, ка ко је ра сла ње на свест о соп стве ној лич но сти, ју на ки ња Лут ки не ку ће 
по сте пе но је до шла до за кључ ка да она тек тре ба да схва ти у ком прав цу 
ће се да ље раз ви ја ти. Уз то, ње на сум ња да ће би ти ва ља на мај ка по ја ча на 
је и бо ја зно шћу на ста лом на кон Хел ме ро ве из ја ве да су го то во сви љу ди 
ко ји су ра но ис ква ре ни има ли мај ке ла жљи ви це (Иб зен 2004: 80–81). У том 
по гле ду, Ју Су син је, као већ из гра ђе на лич ност, да ле ко си гур ни ја у се бе, 
те та ко спрем ни ја да спа са ва и не ду жне око се бе.

За пра во, упо ред ном ана ли зом Нај ва жни јег до га ђа ја у жи во ту и Го-
ро пад ни це с Лут ки ном ку ћом уоча ва мо и то да ки не ски ауто ри пред ност 
да ју су ко бу из ме ђу по је дин ца и дру штва у да том тре нут ку а за не ма ру ју 
јед на ко ва жан, ако не и, у уни вер зал но-умет нич ком сми слу, зна чај ни ји ас-
пект нор ве шке дра ме: пут са мо спо зна је Иб зе но ве ју на ки ње. За раз ли ку од 
Но ре чи ји лик у дра ми ево лу и ра од без бри жне „пти чи це пе ва чи це“ (Иб-
зен 2004: 79), да кле уло ге ко ју је, ко ли ко год да јој је би ла на мет ну та још у 
де тињ ству, она ипак зду шно игра ла, до же не ко ја је ко нач но схва ти ла да 
је „пре све га чо век“ (Иб зен 2004: 105), ли ко ви Ти јен Ја меи и Ју Су син су 
ста тич ни. Ху Ши је пор тре ти сао сво ју про та го ни сти ки њу тек у гру бим 
цр та ма, те без об зи ра на њен од ла зак из ро ди тељ ског до ма ко ји је очи-
глед но ин спи ри сан но вим мо ра лом, чи та лац се с пра вом мо же за пи та ти у 
ко ли кој ме ри је та од лу ка лич но ње на. Јер, ка ко смо ре кли, Ти јен Ја меи ни 
у јед ном тре нут ку не бра ни пред ро ди те љи ма пра во на соп стве ни из бор, 
него се пре по на ша као де те ко јем је не што ус кра ће но.6 Сто га се мо же чи-
ни ти да је њен од ла зак пр вен стве но ре зул тат ње ног раз о ча ре ња у ро ди те-
ље и охра бри ва ња ње ног ве ре ни ка. У том сми слу, ње но по на ша ње је при-
лич но до след но – ко ли ко год да је би ла сло бо до ум на ра ни је, то ли ко је и 
са да, с том раз ли ком што је ра ни је по др шку има ла у ро ди те љи ма а са да у 
бу ду ћем му жу. С дру ге стра не, прем да је Оујанг Ју ћи је но ва Ју Су син сло-
же ни је об ли ко ван лик од Ти јен Ја меи, 7 ни ту не ма зна чај ни јег раз во ја ње-
не лич но сти, јер је реч о же ни чи је је схва та ње жи во та од самог по чет ка 

6 За ни мљи во је то што о ли ку Ти јен Ја меи и ње ним ре ак ци ја ма за пра во ви ше са зна-
је мо из ди да ска ли ја не го из ње них ре пли ка. У по чет ку она раз го ва ра с мај ком плач ним 
то ном (胡适 2000: 4). На кон што је чу ла за што се и отац про ти ви ње ној уда ји, Ти јен Ја меи 
се уз не ми ри ла да би од мах по том по ка за ла од луч ност (胡适 2000: 7). Ипак, вр ло бр зо се и 
за пла ка ла од бе са и тек ка да се осе ти ла без на де жно, на кра ју је, го то во ду ре ћи се, ре кла: 
„Не ћу да је дем“ (胡适 2000: 9).

7 Не са мо што је Оујанг Ју ћи јен из гра дио лик Ју Су син као то пле и ши ро ко гру де 
же не, него је у њен ка рак тер унео и ве ли ку до зу здра вог ра зу ма. На осно ву раз го во ра Чен 
Шен џи је вих ро ди те ља на по чет ку дра ме са зна је мо да је упра во Ју Су син ин си сти ра ла да 
су прот но тра ди ци о нал ном оби ча ју жи ви с му жем одво је но од све кра и све кр ве. Па ипак, 
она и да ље по ка зу је по што ва ње и на кло ност пре ма њи ма та ко што је уч ти ва и што им до-
но си по кло не (欧阳予倩 2000: 66).
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до кра ја дра ме не про ме ње но. Њен лик, ме ђу тим, до ла зи до нај ве ћег из ра-
жа ја тек ка да се упо ре ди са оста лим жен ским ли ко ви ма у дра ми. Слич но 
Лут ки ној ку ћи, где Кри сти не Лин де пред ста вља сво је вр стан кон тра пункт 
Но ри, 8 ко јим се на гла ша ва раз ли ка из ме ђу два раз ли чи та на чи на раз ми-
шља ња о жи во ту, али по сред но и ука зу је на то да глав на ју на ки ња тре ба 
да на у чи да сно си од го вор ност за сво је по ступ ке као што је то чи ни ла го-
спо ђа Лин де, Ју Су син сто ји у кон тра сту са три вр сте же на, с том раз ли-
ком што у Го ро пад ни ци упра во глав на ју на ки ња слу жи као по жељ ни узор 
по на ша ња. На и ме, би ло да је реч о све кр ви ко ја је и са ма по бор ник кон ку-
би на та јер је ус пе ла да се сна ђе у окви ру та кве ин сти ту ци је, 9 о Чен Шен-
џи је вој тет ки и мла ђој се стри ко је ни су за до вољ не сво јим из бо ром му жа 
али се исто вре ме но пла ше да се су прот ста ве по ро ди ци, или о мла дој кон-
ку би ни чи ји је по ло жај све ден на ни во ро бе, па јој и не пре о ста је ни шта 
дру го до да се по ви ну је суд би ни, све оне сто је на спрам са мо све сног, бун-
тов ног и ак тив ног прин ци па Ју Су син. У том кон тек сту, за кљу чак ко ји 
Гил берт Фонг из но си у сво јој ана ли зи Нај ва жни јег до га ђа ја у жи во ту са-
свим је при мен љив и на Го ро пад ни цу, то јест ни јед на од ових дра ма ни је 
„о ли ко ви ма већ о су ко бу иде о ло ги ја пер со ни фи ко ва ним у тим ли ко ви ма“ 
(1990: 7).

По зив да се на пра ви ко ре ни ти рас кид с ла жи и ли це мер јем ни је ва-
жио са мо за же не него и за му шкар це. У том сми слу илу стра тив на је дра ма 
За ба ва до бро до шли це (欢迎会, 1924) из пе ра Ченг Фан гвуа (成仿吾, 1897–
1984) у ко јој се те ма Но ре оте ло тво ру је у му шком ли ку.10 Лиу Си минг (刘
思明) је мла дић ко ји се вра ћа из Ен гле ске где је док то ри рао, па му по ро ди-
ца при ре ђу је за ба ву у знак до бро до шли це. Ње гов отац, бо га ти вла сте лин 
и чи нов ник, на из глед је узор ни и бри жни отац с об зи ром на то да сву сво-
ју де цу ша ље у ино стран ство на шко ло ва ње. Дан пре по ро дич не за ба ве 
Лиу Си минг од љу бав ни ка сво је мла ђе се стре са зна је да је ње гов отац у 
ви ше на вра та из дао и опљач као зе мљу, те се на тај на чин обо га тио. У на-
сту пу љут ње он рас крин ка ва оца и де мон стра тив но, за јед но с бра том и 
се стром, од ла зи од ку ће. Уз оца оста је са мо ста ри ја се стра, ко јој је, ка ко се 
ви де ло из прет ход них раз го во ра у дра ми, ма те ри јал на стра на вр ло ва жна 
у жи во ту. 

Као што Но ра у свом по след њем раз го во ру с Хел ме ром твр ди да ни је 
схва та ла се бе све до тре нут ка су ко ба, та ко и Лиу Си минг из ја вљу је:

8 Слич но су че ља ва ње по сто ји и на ре ла ци ји Крог стад – Хел мер. Уп.: Ле шић 1989: 
10–11.

9 Чен Шен џи је ва по мај ка ра ни је је би ла кон ку би на ко ја је на пре до ва ла до по ло жа ја 
пр ве же не на кон смр ти ње го ве мај ке.

10 Прем да се ов де мо же уочи ти са мо по вр шна слич ност с Лут ки ном ку ћом, и то пре 
ка да је реч о гра ђе њу драм ског за пле та, а ма ње у те мат ском сми слу, Хунг Шен (洪深) је на 
јед ном ме сту ока рак те ри сао глав ног ју на ка те дра ме као му шку Но ру (1935: 56).



199

БРАТ ЛИУ (гле да пра во у оца): Тек сам да нас схва тио где се на ла зим. 
И тек те да нас ви дим она квог ка кав си ти за и ста. Уза луд сам ра ни је 
сни вао оно ли ке сно ве. Тек са да сам се про бу дио из сна и ко нач но схва-
тио шта се за пра во де ша ва ло. За то што си ме од га јио и то ли ке го ди не 
слао на сту ди је, ја сам ти за хва лан; са мо што ни си смео да пљач каш и 
из да јеш зе мљу да би ме од га јио и шко ло вао. У овом тре нут ку ми се 
чи ни да су це ло мо је те ло и ду ша ука ља ни тво јим зло чи ни ма. (成仿吾 
1984: 342)

У кон тек сту це ле дра ме, Лиу Си мин го во „бу ђе ње“ де лу је не у вер љи-
во ако има мо у ви ду да је до тог тре нут ка тај лик пред ста вљан као ма ло-
гра ђа нин по што је од био да по др жи се стри ну уда ју за ње ног, по ње го вом 
ми шље њу, не до вољ но бо га тог љу бав ни ка, као и с об зи ром на бр зи ну с ко-
јом је по ве ро вао том истом не по жељ ном бу ду ћем зе ту да му је отац ло пов 
и из дај ник. Чи та лац, до ду ше, ни у јед ном тре нут ку не сум ња у исти ни-
тост тих оп ту жби, јер се већ на осно ву ра ни јих ин си ну а ци ја Ли у вог мла-
ђег бра та, па и не ко ли ко оче вих ре пли ка мо же до не ти исто вет ни за кљу-
чак. Но, Лиу Си минг ни је уче ство вао у тим раз го во ри ма. Па ипак, ко ли ко 
год мо ти ва циј ски би ла не у бе дљи ва, ње го ва спо зна ја исти не о соп стве ном 
жи во ту у Но ри ном ма ни ру ре зул ти ра ла је исто вет ним епи ло гом као у 
Лут ки ној ку ћи, то јест глав ни ју нак на пу шта дом јер не же ли ви ше да жи-
ви у ла жи ни ти у по ро ди ци у ко јој вла да ју ко руп ци ја и кри ми нал.11 

2. НО РИ НА КЛОП КА

У прет ход ном де лу ви де ли смо да су ки не ски драм ски пи сци ко ји су 
ства ра ли у пе ри о ду По кре та че твр тог ма ја Но рин од ла зак од ку ће нај че-
шће схва та ли као не дво сми сле ни по зив на де ло ва ње и по бу ну про тив тра-
ди ци је, што је има ло ве ли ког од је ка ме ђу мла дим љу ди ма у Ки ни. Они су, 
по не се ни же ђу за сло бо дом лич но сти, на пу шта ли сво је ро ди тељ ске по ро-
ди це или брач не за јед ни це, али су се не ке од тих при ча за вр ша ва ле тра-
гич но. С об зи ром на ла ко ћу с ко јом су сви ти мла ди љу ди на пу шта ли дом 
и кре та ли у, прет по ста вља се, бо ље су тра, Лу Сун (鲁迅, 1881–1936) за по-

11 Квоккан Там наводи и сличност последњих реченица у Забави добродошлице и 
Луткиној кући на следећи начин: „На крају, он [Лиу Симинг, М. П.] изјури из куће заједно 
с млађом браћом и сестрама, остављајући оца да уздише, на исти начин као што то ради 
Хелмер у Луткиној кући, с речима: Чуда! О, чуда! Иако површан, Ибзенов утицај је 
очигледан“ (1984: 267). Хонгконшки теоретичар овде није био најпрецизнији. Иако је и у 
норвешкој и у кинеској драми искоришћена реч „чудо“, она је употребљена у сасвим 
различитом контексту. Хелмерово „оно најчудесније?“ заправо је понављање Нориних 
речи чије одгонетање представља некакву наду за спас брака. С друге стране, „чудо“ Лиу 
Симинговог оца израз је запрепашћења које се директно односи на непослушно понашање 
његовог сина.



чи ње јед ну дру га чи ју рас пра ву по ста вив ши про во ка тив но пи та ње: шта се 
де ша ва на кон што Но ра оде од ку ће?

У пре да ва њу ко је је одр жао 26. де цем бра 1923. го ди не на Жен ском 
пе да го шком ко ле џу у Пе кин гу под на сло вом Шта се де ша ва по сле Но ри-
ног од ла ска? (娜拉走后怎么样?) Лу Сун упо зо ра ва на опа сно сти су ви ше 
иде а ли стич ког и пре на гље ног де ло ва ња, ис пи ту ју ћи пр вен стве но по сле-
ди це та квог де ло ва ња. Но ра, за пра во, упа да у но ву клоп ку, јер на кон од ла-
ска, за њу, сма тра ки не ски аутор, по сто је са мо два из бо ра: да се ода про-
сти ту ци ји или да се вра ти ку ћи. По што је Но ри на суд би на су мор на, Лу 
Сун у да љем тек сту ис ти че пси хо ло шку ко рист ко ју осо ба мо же да има 
уко ли ко са ња, то јест ако је не све сна си ту а ци је у ко јој се на ла зи. Јер, уко-
ли ко је та си ту а ци ја без из ла зна, не ка лаж или сан мо гу би ти са мо бла го-
де ти. С дру ге стра не, он вр ло до бро зна да се Иб зе но ва ју на ки ња про бу-
ди ла, да се те шко мо же вра ти ти по но во у свет сно ва, па јој сто га и не пре-
о ста је ни шта дру го до да на пу сти му жа. Лу Сун се са да опет вра ћа про-
бле му ко ји се ти че на чи на на ко ји би Но ра мо гла да из бег не јед на ко по ни-
жа ва ју ће ал тер на ти ве као што су про сти ту ци ја и ком про ми сни по вра так 
ку ћи, те до ла зи до за кључ ка да је у та квој си ту а ци ји њој нај по треб ни ји 
но вац.

На и ме, да би же на из бе гла да бу де лут ка и да би се осло бо ди ла као 
лич ност, за шта се Лу Сун нео спор но за ла же, по треб но је да оства ри еко-
ном ску не за ви сност. Он ка же:

Да ли сте пре ста ли да бу де те лут ка ако сте у еко ном ском сми слу сте-
кли сло бо ду? Не, и да ље сте лут ка. Је ди но што ће вас дру ги ма ње ву-
ћи, а ви ће те ви ше мо ћи да упра вља те оста лим лут ка ма. Јер, у са вре-
ме ном дру штву ни су са мо же не че сто лут ке му шка ра ца – му шкар ци 
су че сто лут ке му шкарaцa а же не же на, као што и му шка рац мо же би-
ти же ни на лут ка. То се ни ка ко не мо же ре ши ти са мо ти ме што ће се 
не ко ли ци ни же на да ти еко ном ска моћ. Љу ди, ме ђу тим, не мо гу глад ни 
да мир но че ка ју до ла зак злат ног до ба. У нај ма њу ру ку мо ра ју да ште де 
по след њи дах, баш као што се ри ба на су вом ба тр га не би ли за хва ти-
ла во ду. Сто га нам је по треб на та ре ла тив но до сти жна еко ном ска моћ 
пре не го што сми сли мо дру га ре ше ња. (2005: 170) 

Ки не ски аутор, да кле, по ве зу је еман ци па ци ју же на с дру штве ном ре-
во лу ци јом, сма тра ју ћи им пе ра ти вом јед на ку по де лу ма те ри јал них до ба ра 
из ме ђу же на и му шка ра ца у окви ру по ро ди це, као и њи хо ву рав но прав-
ност у по гле ду со ци јал них пра ва. Исто вре ме но, пи та ње жен ских пра ва са-
мо је је дан део ве ћег про бле ма ко ји се ти че пот чи ње но сти уоп ште.

Бу ду ћи да сма тра да се Ки на те шко мо же про ме ни ти, Лу Сун при зна-
је да не ма кон крет ног од го во ра у ве зи с на чи ном на ко ји би се мо гла по-
сти ћи со ци јал на јед на кост. С об зи ром на све те шко ће у по гле ду про ме не 
људ ског мен та ли те та, он из лаз пре ви ди у ис трај ној и упор ној бор би ко ја 
би мо гла за по че ти упра во у по ро дич ном окру же њу, где би ро ди те љи рав-
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но прав но тре ти ра ли де цу и вас пи та ва ли их да не по на вља ју гре шке ста-
ри јих, не го у спек та ку лар ном жр тво ва њу у Но ри ном ма ни ру.

Уко ли ко па жљи во пра ти мо Иб зе нов драм ски текст, и има ју ћи у ви ду 
да је Нор ве шка кра јем 19. ве ка би ла ли бе рал ни ја од Ки не пр вих де це ни ја 
20. ве ка у по гле ду за по шља ва ња же на, ви де ће мо да Но ри на суд би на на кон 
на пу шта ња му жа за ви си пр вен стве но од сна ге ње не но ве лич но сти да 
при хва ти од го вор ност и из бо ри се про тив соп стве не раз ма же но сти и се-
бич но сти, а ма ње од ло шег еко ном ског по ло жа ја у ко јем би се мо гла на ћи. 
У том кон тек сту, Лу Су нов текст се за пра во не ба ви ту ма че њем Но ри ног 
ли ка у Иб зе но вој дра ми, него, с об зи ром на ути цај ко ји је про из ве ла на ки-
не ску мла деж, она пред ста вља са мо по ла зну тач ку у ње го вим раз ми шља-
њи ма о то ме шта ки не ска же на, и ши ре Ки не зи уоп ште, тре ба да ра де не би 
ли се осло бо ди ли тра ди ци о нал них сте га и оства ри ли се као са мо свој не, 
не за ви сне лич но сти. Притом, иако се за ла же за со ци јал не ре фор ме у ко ји-
ма пра ва же на за у зи ма ју ва жно ме сто, Лу Сун као „тре зве ни пе си ми ста“ 
(Eide 1987: 85), не на гла ша ва, по пут мно гих сво јих са вре ме ни ка, оп ти ми-
сти чан ис ход Но ри ног по ступ ка, него ис ти че те шко ће ко је из тог по ступ-
ка про из и ла зе. У том све тлу, Но рин иза зов ко ји је сим бо лич ки при ка зан у 
зву ку за лу пље них вра та мо же има ти пред знак на де да је про ме на по че ла да 
се ре а ли зу је, али исто вре ме но, а по Лу Су ну то је из ве сни је, Но рин од ла-
зак пред ста вља клоп ку из ко је се Ки не ски ње те шко мо гу из ву ћи.

Та схва та ња Лу Сун је књи жев но уоб ли чио и илу стро вао у при по ве-
ци Ту га за про шлим да ни ма (伤逝, 1925). Ка за на у пр вом ли цу, та при ча 
пред ста вља не ку вр сту ин тро спек тив ног пре и спи ти ва ња до га ђа ја из бли-
же про шло сти глав ног ју на ка Ђу ен шен га (涓生) и ње го ве не вен ча не су-
пру ге Ци ђун (子君). По не се ни же љом за оса мо ста ље њем у ду ху иде ја По-
кре та че твр тог ма ја, то дво је мла дих од лу чу ју да, су прот но тра ди ци о нал-
ном мо де лу по на ша ња, не вен ча ни от поч ну за јед нич ки жи вот. По што у то ку 
ре а ли за ци је сво је од лу ке на и ла зе на многоброј не те шко ће ко је се ти чу про-
на ла ска од го ва ра ју ћег ста на, про ти вље ња де вој чи не по ро ди це и, ко нач но, 
мла ди ће вог гу бит ка по сла, њи хо ва љу бав вре ме ном по чи ње да бле ди да би 
се за вр ши ла Ђу ен шен го вим при зна њем да ви ше не во ли Ци ђун и ње ним 
по врат ком ро ди тељ ском до му где ће вр ло бр зо умре ти од ту ге.

По ред то га што се у Ту зи за про шлим да ни ма ди рект но по ми њу нор-
ве шки пи сац и ње го ве дра ме, што уоста лом слу жи као сво је вр сни лајт мо-
тив у тој при чи, уоча ва мо и из ве сне па ра ле ле у ка рак тер ним цр та ма Лу 
Су но вих и Иб зе но вих ју на ка. Док брак Но ре и Хел ме ра, иако за сно ван на 
љу ба ви, прет по ста вља од нос суб ор ди на ци је ме ђу су пру жни ци ма где се 
муж по на ша као по но сни хра ни тељ, за штит ник и мо рал ни мен тор, љу бав-
на ве за Ђу ен шен га и Ци ђун пр вен стве но се ба зи ра на ин те лек ту ал ној суб-
ор ди на ци ји. Ђу ен шенг ова ко опи су је свој од нос са Ци ђун на по чет ку њи-
хо вог дру же ња:
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Сми рио бих се и, по што би смо се за тре ну так ћу те ћи гле да ли, бед на 
со ба би се ис пу ни ла зву ком мо га гла са док бих ја го во рио о ти ра ни ји 
ку ће, о по тре би за ки да њем с тра ди ци ја ма, о јед на ко сти му шка ра ца и 
же на, о Иб зе ну, Та го ри, Ше ли ју... Она би клим ну ла гла вом, осме ху ју-
ћи се, а ње не очи до би ле би не ки де ти ња сти из раз ди вље ња. (Лу Хсин 
1977: 245)

Упра во тај „де ти ња сти из раз ди вље ња“ хра ни Ђу ен шен гов его и осе-
ћа ње соп стве не вред но сти. Слич но то ме, уло га вас пи та ча ко ју је Хел мер 
пре у зео на се бе пред ста вља још јед ну по твр ду ње го ве му шко сти. Са знав-
ши да га Крог стад не ће уце њи ва ти због Но ри ног кри во тво ре ња ме ни це, 
Хел мер опра шта сво јој же ни на сле де ћи на чин:

ХЕЛ МЕР: Ти си ме во ле ла као што јед на су пру га тре ба да во ли сво га 
му жа. Је ди но ти је не до ста ја ло зна ње да би мо гла да про це ниш сред-
ства. Али зар ве ру јеш да си ми ма ње дра га за то што не умеш да де лу-
јеш са мо стал но? Не, не; са мо се ти осло ни на ме не; ја ћу те са ве то ва ти; 
ја ћу те упу ћи ва ти. Ја не бих био му шка рац кад те баш та жен стве на 
бес по моћ ност не би учи ни ла дво стру ко при влач ни јом у мо јим очи ма. 
[...]
ХЕЛ МЕР: За јед ног му шкар ца је та ко нео пи си во слат ко и пу но за до-
вољ ства да зна да је опро стио сво јој су пру зи – да јој је од свег ср ца и 
искре но опро стио. Јер она је та ко не ка ко дво стру ко по ста ла ње го во 
вла сни штво; он ју је ти ме не ка ко по но во до нео на свет; она је на не ки 
на чин по ста ла и ње го ва су пру га и ње го во де те. (Иб зен 2004: 10) 

Да кле, оног тре нут ка ка да схва ти да ње го ва част не ће би ти јав но до-
ве де на у пи та ње, Хел мер се вра ћа у сво ју пр во бит ну уло гу му жа ко ји је 
мо рал но и ин те лек ту ал но над моћ ни ји од сво је „бес по моћ не“, али баш за-
то жен стве не су пру ге, оче ку ју ћи од ње да на ста ви игру на ко јој њи хов 
брак и ина че по чи ва – му же вље вом опра шта њу же ни них „не про ми шље-
них“ по сту па ка. Иро ни ја пак ле жи у то ме што је упра во сво јим „не про ми-
шље ним“ де ло ва њем, то јест кри во тво ре њем ме ни це, за тим и му ко трп-
ним ра дом и штед њом да вра ти дуг, Но ра пре у зе ла на се бе уло гу ко ја је 
тра ди ци о нал но до де љи ва на му шкар цу, а ко ја се са сто ји у то ме да обез бе-
ди фи нан сиј ску си гур ност по ро ди ци.

Ка да је реч о јед на ко сти у еко ном ском сми слу, то јест рав но прав ном 
ула га њу у за јед нич ки жи вот, Ђу ен шенг је пак са вре ме ни ји од Хел ме ра, за 
ко јег би са зна ње о нов ча ној по мо ћи су пру ге би ло „бол но и по ни жа ва ју ће“ 
(Иб зен 2004: 71–72). Ју нак Ту ге за про шлим да ни ма не ма тих пред ра су да. 
Иако је по ку шао да спре чи Ци ђун да про да свој на кит и на тај на чин уче-
ству је у ку по ви ни на ме шта ја за ку ћу, Ђу ен шенг ни је су ви ше ин сти сти рао, 
јер је био све стан то га да ће се она осе ћа ти не ла год но уко ли ко и са ма не 
уне се свој део у њи хов за јед нич ки дом (Лу Хсин 1977: 248). У том по гле ду, 
он је већ еман ци по ва ни мла ди чо век. С дру ге стра не, упра во је чи ње ни ца 
да Ци ђун ни је за ра ђи ва ла, као и то што Ђу ен шенг ни је био у мо гућ но сти да 
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обез бе ди фи нан сиј ску си гур ност сво јој ма лој по ро ди ци, учи ни ла да му су-
пру га вр ло бр зо по ста не те рет ко ји га спу та ва да „ле пр ша кри ли ма“ (Лу 
Хсин 1977: 257). Су о чен са су мор ном ре ал но шћу, Ђу ен шенг до ла зи до отре-
жња ва ју ћег за кључ ка да чо век мо же ми сли ти на љу бав тек он да ка да за ра ди 
сред ства за жи вот. У скла ду са иде јом о рав но прав но сти по ло ва, исти за-
кљу чак ва жи и за же не. У су прот ном, је ди но што је она мо гла учи ни ти би-
ло је да се „обе си не ком дру гом о ску те, па да чак и бор цу оте жа бор бу и да 
обо је по ву че у про паст“. Сто га су све при че о Но ри и ње ној од луч но сти са-
да зву ча ле „шу пље“ (Лу Хсин 1977: 259). Да кле, док је Но ра у бра ку с Хел-
ме ром има ла еко ном ску за шти ту ко ја је исто вре ме но прет по ста вља ла и ње-
ну уло гу лут ке, рав но пра ван од нос Ци ђун с Ђу ен шен гом под ра зу ме вао је 
од го вор ност ко ја се мо же ма ни фе сто ва ти и у фи нан сиј ском сми слу.

Па ра ле ле се мо гу на ћи и упо ре ђи ва њем ли ко ва Но ре и Ци ђун. И јед-
на и дру га же на има ју при лич но иде а ли зо ва но схва та ње љу ба ви. Док је 
Но ра спрем на да се у име љу ба ви жр тву је не би ли спа с ла му жа, Ци ђун се 
у име љу ба ви оту ђу је од по ро ди це и хра бро тр пи хлад не и осу ђу ју ће по гле-
де око ли не. Но, Лу Су но ва ју на ки ња за пра во по чи ње та мо где је Иб зе но ва 
за вр ши ла. На ста вља ју ћи се на Но ри ну са мо о све шће ну из ја ву да је она 
„пре све га чо век“ (Иб зен 2004: 105), Ци ђун ис ти че да је „са ма сво ја го спо-
да ри ца“ (Лу Хсин 1977: 245). Али, иро нич ним обр том, она се од пр во бит-
но од луч не же не са вре ме них на зо ра вра ћа на зад ка ме сту на ко јем је Но ра 
от по че ла свој раз вој ни пут – бра ку у ко јем же на пр вен стве но има уло гу 
до ма ћи це. Иако је Но ра на из глед би ла за до вољ на сво јим по ро дич ним жи-
во том, она је стал но иш че ки ва ла „чу до“, не што ви ше што би јој осве жи ло 
до сад ну сва ко днев и цу. Тре ну так ка да је са ма на пра ви ла ис ко рак из уоби-
ча је не днев не ко ло те чи не опи са ла је го спо ђи Лин де сле де ћим ре чи ма: „Али 
ми је ипак би ло огром но за до вољ ство да та ко ра дим и за ра ђу јем. Осе ћа ла 
сам се ско ро као му шка рац“ (Иб зен 2004: 72). С дру ге стра не, прем да је 
пр ву бит ку за еман ци па ци ју до би ла из бо рив ши се за сво ју љу бав, Ци ђун 
сво јом во љом по ку ша ва да се укло пи у уло гу тра ди ци о нал не же не, ко ја 
јој, иако ју је сто ич ки игра ла, до но си са мо при та је ну пат њу. Док је Но ра 
по сте пе но пре ла зи ла из па сив ног прин ци па у ак тив ни, Ци ђун је чи ни ла 
обрат но. Ипак, ка да су не ма шти на и су ро ва, не ин спи ра тив на сва ко дневи ца 
ко нач но уни шти ле и по след ње тра го ве Ђу ен шен го ве љу ба ви што је кул ми-
ни ра ло у ње го вом при зна њу да је ви ше не во ли, Ци ђун ће се на ћи у слич ној 
ди ле ми као и Но ра – да ли тре ба оста ти у бра ку у ко јем ви ше не ма љу ба ви? 
Лу Су но ва ју на ки ња, као и Иб зе но ва, упр кос сна жном осе ћа њу по ра за, до-
но си од лу ку да не тре ба, са чу вав ши та ко бар ма ло до сто јан ства у по ни жа-
ва ју ћој си ту а ци ји.

Ђу ен шенг, с дру ге стра не, као и Хел мер осе ћа емо тив ну пу стош на-
кон су пру ги ног од ла ска. Али, док се Иб зе нов ју нак по не сен ма лом на дом 
пи та шта је то оно нај чу де сни је што Но ра оче ку је од ње га да би она оста-
ла у бра ку, Лу Сун свог про та го ни сту оста вља у не до у ми ци да ли је тре-
ба ло да сла же Ци ђун.
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Ни је тре ба ло да Ци ђу ни ка жем исти ну. По што смо се не ка да во ле ли, 
тре ба ло је да је и да ље ла жем. Ако је исти на бла го, он да та пра зни на 
не би тре ба ло да бу де те жак те рет за Ци ђун. На рав но, и ла жи су пра-
зне, али оне бар на кра ју не би би ле та ко стра хо вит те рет. 
Ми слио сам, ако Ци ђу ни ка жем исти ну, она ће мо ћи хра бро да на ста-
ви жи вот без скру пу ла, исто она ко као кад смо по че ли жи ве ти за јед но. 
Али би ће да сам по гре шио. Она је та да би ла не у стра ши ва за то што је 
во ле ла. (Лу Хсин 1977: 263)

Као у есе ју Шта се де ша ва по сле Но ри ног од ла ска?, Лу Су на и ов де 
мо ри про блем ко ји се ти че од лу ке по је дин ца да се исти на осве сти. У Ту зи 
за про шлим да ни ма обо је ју на ка тр пе по сле ди це од су о ча ва ња са исти ном 
– Ци ђун уми ре а Ђу ен шенг на ста вља да жи ви уру ше них иде а ла и ка ју ћи 
се. Ипак, чи ни се да би и лаж као ал тер на ти ва до ве ла Лу Су но ве ју на ке у 
јед на ко без из ла зну си ту а ци ју уко ли ко би оста ли у за јед ни ци где би на ин-
ту и тив ном ни воу осе ћа ли пра во ста ње ства ри, ма ка ко га пре ћут ки ва ли, 
што је на го ве ште но њи хо вим не за до вољ ством и не ис пу ње но шћу већ на-
кон не ко ли ко ме се ци брач ног жи во та.

При по вет ка Ту га за про шлим да ни ма не пред ста вља са мо пу ку илу-
стра ци ју иде је да је за оства ри ва ње еман ци па ци је по треб но има ти фи нан сиј-
ску си гур ност, него отва ра и низ пи та ња ко ја за ди ру у са му су шти ну му-
шко-жен ских од но са, као и раз о ча ре ња ко је про из и ла зи из не ус по ста вље не 
рав но те же из ме ђу ре ал но сти и оче ки ва ња. У том сми слу та при ча ак ту ел на 
је и да нас. По сма тра но пак из угла ана ли зе мла дих Ки не за ко ји по ку ша ва ју 
да жи ве у скла ду с иде ја ма По кре та че твр тог ма ја, „екс пе ри мент“ ко ји су 
Ђу ен шенг и Ци ђун на пра ви ли по ка зао се јед на ко по губ ним и за же не и за 
му шкар це. Јер, не тра ди ци о нал но по на ша ње зах те ва сна жне лич но сти а Лу 
Су нов ју нак је сла бић и не до вољ но зрео, док је ју на ки ња ви ше за љу бље на 
не го што је мен тал но при пре мље на за са мо ста лан, не за ви сан жи вот.

3. ЈОШ ЈЕД НО РЕ ШЕ ЊЕ ЗА НО РУ

У све тлу рас пра ва ко је је по кре нуо Лу Сун у по гле ду суд би не ки не-
ских Но ра, за раз ли ку од драм ских де ла на пи са них на по чет ку По кре та 
че твр тог ма ја, у дру гој по ло ви ни два де се тих го ди на про шлог ве ка по ја-
вљу ју се и дру га чи ја ви ђе ња ре ше ња Но ри ног про бле ма. У том сми слу, 
нај ре пре зен та тив ни ја је дра ма Хлад но је ло (冷饭, 1926) Гу Ђи јен че на (谷
剑尘, 1897–1976), ко ја је исто вре ме но и пр ва дра ма о Но ри у ко јој глав ни 
про та го ни ста не од ла зи од ку ће. 

У тој дра ми Гу Ђи јен чен по узо ру на Лут ки ну ку ћу гра ди за плет око 
от кри ва ња тај не. Док је у Иб зе но вој дра ми реч о Но ри ном кри во тво ре њу 
ме ни це, у Хлад ном је лу глав на ју на ки ња Сје Лу о јинг (谢洛英), ина че вр ла, 
до бро ду шна али ла ко вер на же на, на на го вор по мод не су сет ке Шен Пе и-
линг (沈佩玲) и без зна ња су пру га ода је се коц ки и ме ше та ре њу на бер зи. 
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По што је на тај на чин из гу би ла це лу ви ше го ди шњу уште ђе ви ну свог му-
жа Је Ша о ћин га (叶少卿), Сје Лу о јинг, оп те ре ће на гри жом са ве сти, од лу-
чу је да пре ста не да се коц ка. Но, су сет ка, око ре ла коц кар ка, про ти ви се 
то ме, шта ви ше пре ти јој да ће све ис при ча ти ње ном му жу уко ли ко не на-
ста ви да се коц ка. Као и у Лут ки ној ку ћи где Крог стад уце њу је Но ру, те ма 
уце не је и ов де у слу жби гра ђе ња драм ске на пе то сти, ко ја се по ја ча ва ти-
ме што ста но да вац до ла зи по ки ри ју. У том тре нут ку нер вна ра стро је ност 
Сје Лу о јинг слич на је Но ри ној:

ЛУ О ЈИНГ: ... Ни ка да не бих ни по ми сли ла да би ова ко не што мо гло да 
ме за де си. Ка ко да пла тим ки ри ју? ... Бо ље је да од мах све искре но ка-
жем Ша о ћин гу ... Ипак се ми во ли мо. Мо жда ће, кад ме са слу ша, схва-
ти ти да сам у тре нут ку би ла не про ми шље на, па ће се са жа ли ти на да 
мном и олак ша ти ми си ту а ци ју... Мо рам му лич но ре ћи – још ко ли ко 
да нас – ако му не ка жем и бу дем га за ва ра ва ла још је дан дан, и мој 
грех тра ја ће дан ду же. Ка ко сам мо гла да ве ру јем Пе и линг, ах! Го то во 
је с мо јим жи во том, ни са ма не знам ка ко сам мо гла да бу дем та ко глу-
па и то ли ко за стра ним! (谷剑尘 1984: 11) 

Као што је Но ра иш че ки ва ла „оно чу де сно“, при жељ ку ју ћи да ће 
Хел мер пре у зе ти на се бе кри ви цу за ње но кри во тво ре ње ме ни це,12 Сје Лу-
о јинг та ко ђе ве ру је да је муж до вољ но во ли да ће јој опро сти ти ње ну ла-
ко ми сле ност. Но рин страх од пред сто је ћег су о ча ва ња с Хел ме ром пак мо-
же се ана ли зи ра ти из два угла. С јед не стра не, она осе ћа из ве сну уз бу ђе-
ност што ће, ка ко се на да, до би ти нај ве ћи до каз су пру го ве љу ба ви, ко ји 
она, до ду ше, на ме ра ва исто та ко ве ли ко ду шно да не при хва ти. С дру ге 
стра не, Но ра је све сна не по вољ них по сле ди ца у дру штву ко је ће та кво јед-
но јав но при зна ње нај ве ро ват ни је про из ве сти. У Хлад ном је лу су о ча ва ње 
тре ба да се де си са мо из ме ђу дво је су пру жни ка.

На кон што се Је Ша о ћинг тог да на вра тио ку ћи не у о би ча је но ра но, 
су пру га са зна је да се он спре ма да због то га што га је увре дио шеф дâ от-
каз у бан ци у ко јој ра ди. По што је од лу чио да се њих дво је вра те у уну-
тра шњост, где ће од му ко трп но за ра ђе не уште ђе ви не отво ри ти књи жа ру, 
он се да за сто и пи ше пи смо са от ка зом. Схва тив ши те жи ну ста ња у ко јем 
се њи хо ва дво чла на по ро ди ца на шла, пре не го што ће при зна ти шта је 
ура ди ла, Сје Лу о јинг по ку ша ва да ис пи та му же вље ву ре ак ци ју та ко што 
му на го ве шта ва да би и она мо гла да се по на ша слич но су сет ки-коц кар ки.

ЛУ О ЈИНГ: Ша о ћин же! А ако би и тво ја же на та ко за стра ни ла...
ША О ЋИНГ (не схва та ју ћи): Ка ко?
ЛУ О ЈИНГ: Кад бих ја ... згре ши ла ... све то што ка жеш да је ура ди ла 
Шен Пе и линг...

12 Норина увереност у то да ће је муж заштитити назире се већ у разговору који она 
води с Кристине Линде (Ибзен: 92), а нарочито експлицитно је исказана у њеном финал-
ном „обрачуну“ с Хелмером (Ибзен: 106).
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ША О ЋИНГ (озбиљ но): Не бих во лео да се у на шем срећ ном до му де си 
та ква не ча сна ствар!
ЛУ О ЈИНГ: Си гур но не би во лео?
ША О ЋИНГ: Та ко не што би мо гло да по ква ри љу бав из ме ђу му жа и 
же не, да на ру ши по ро дич ну сре ћу, на рав но да не бих во лео.
ЛУ О ЈИНГ: Али... Пе и лин гин муж ни је пре стао да је во ли због то га... 
Па ва жна је и љу бав. Да сам ја ура ди ла исто што и она, да ли би од ба-
цио љу бав?
ША О ЋИНГ: Љу бав је сте ва жна, али ва жна је и част!
ЛУ О ЈИНГ (жа ло сно): Да ли сте ви му шкар ци увек та кви пре ма же на ма?
ША О ЋИНГ: Ни је то гре шка му шка ра ца!
ЛУ О ЈИНГ: .... Зар ви му шкар ци не мо же те да опро сти те?
ША О ЋИНГ (искре но): Па ка ко мо же мо?
ЛУ О ЈИНГ: Ја ћу ствар но да по лу дим! Ми слим... На че му смо ми са да?
ША О ЋИНГ (не схва та ју ћи): Ти си да нас ствар но по лу де ла! Пре кр да-
ши ла си! (Уте шно.) Ово што сам ма ло пре ре као не ма ни ка кве ве зе с 
то бом, то је са мо пра зна при ча, не ма по тре бе да ми слиш ка ко су му-
шкар ци окрут ни! Сем то га, ја ве ру јем те би – мо јој вр лој же ни – с ко јом 
сам про шао си то и ре ше то. Ти ни ка ко не би мо гла да ура диш та ко не-
што! (谷剑尘 1984: 18)

У раз го во ру са су пру гом о, за ње га хи по те тич кој, си ту а ци ји Је Ша о-
ћинг за пра во је вр ло строг у по гле ду то га ка ко јед на же на тре ба да се по-
на ша, ис ти чу ћи, притом, да је част ва жна у нај ма њу ру ку ко ли ко и љу бав. 
Су прот но ње му, Хел мер је на ре чи ма го то во ви тез. На јед ном ме сту он ка-
же Но ри: „Мно го пу та сам по же лео да ти за пре ти не ка не по сред на опа-
сност да бих мо гао за те бе да за ло жим и жи вот и крв и све, све.“ (Иб зен 
2004: 101) Но, кад се Хел мер ко нач но на ђе у при ли ци да за и ста бу де ви тез, 
или да бар с ду жним по што ва њем са слу ша же ни но об ја шње ње за њен по-
сту пак, он за по чи ње вр ло увре дљив мо но лог ди рект но оп ту жу ју ћи Но ру 
за ње го ву лич ну про паст (Иб зен 2004: 101–102). Упра во се на тој Хел ме ро-
вој не до след но сти ко ја по сто ји у од но су на оно што је обе ћао и самог де-
ла ња ба зи ра са ти рич ни обрт у Гу Ђи јен че но вој дра ми. Јер, за раз ли ку од 
Иб зе но вог ју на ка ко јем је част пре ча од љу ба ви, Је Ша о ћинг се, упр кос свом 
оп штем схва та њу, у кон крет ном слу ча ју опре де љу је за то да у име љу ба ви 
сво јој же ни опро сти ла ко ми сле ност. Сто га, на пи та ње Сје Лу о јинг да ли је 
спре ман да се жр тву је за њу та ко што ће по це па ти пи смо са от ка зом и на 
тај на чин про гу та ти соп стве ни по нос, он од го ва ра: „Во љан сам да за сво ју 
же ну жр тву јем све... же нин углед и на ша љу бав ва жни ји су ми од би ло че га“ 
(谷剑尘 1984: 21).

Хлад но је ло не за вр ша ва се јед но став ном рас пра вом из ме ђу дво је су-
пру жни ка у ко јој муж опра шта сво јој же ни. По што је оста ла са ма, Сје Лу-
о јинг се рас пла ка ла, због че га је Шен Пе и линг, ко ја је тог тре нут ка ушла у 
со бу, по ми сли ла да су се њих дво је по сва ђа ли и ре кла:

ПЕ И ЛИНГ (сме је се пре зри во): Хм! Хм! Сви му шкар ци на све ту су 
исти, баш их је бри га за соп стве ну же ну! Чим иза ђу из ку ће, ти му же-
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ви се раз у ла ре, па мал те не скроз за бо ра ве же ну! А кад се вра те ку ћи, 
он да се са бе ру, па се по на ша ју као зло чин ци у за твор ској ће ли ји. Мр зе 
са ми се бе, али ће се ис ка ли ти на же ни као да ни је чо век! Ка ко је то не-
ра зум но! Ка ко је то не ра зум но! (При бли жи се Лу о јинг.) Го спо ђо Је, не-
мој да пла чеш! Сви му же ви на све ту су та кви! (谷剑尘 1984: 22)

Бу ду ћи да је Шен Пе и линг, ко ја је и ра ни је че сто ис ти ца ла сво ју не-
тр пе љи вост пре ма му шкар ци ма уоп ште, у пот пу но сти по гре шно про це-
ни ла од нос из ме ђу дво је су пру жни ка, овај го вор мо же се схва ти ти као 
иро нич на осу да вул га ри зо ва ног фе ми ни зма. 

На пи са на као са ти ра на Лут ки ну ку ћу, Гу Ђи јен че но во Хлад но је ло 
ну ди дру га чи је ре ше ње за Но рин про блем, а то су љу бав, ме ђу соб но раз у-
ме ва ње и по ве ре ње. У том по гле ду, та ки не ска дра ма бли жа је пр вој пред-
ста ви Лут ки не ку ће на ен гле ском је зи ку ко ја је 1882. го ди не из ве де на у 
Мил во ки ју, не го Иб зе но вом ори ги на лу. У аме рич кој пред ста ви крај је из ме-
њен та ко што се брач ни пар ми ри, при че му се Хел мер за хва љу је Но ри што 
је кри во тво ри ла ме ни цу да би га спа с ла, а она оста је код ку ће (Тempleton 
2001: 113). Ипак, док у пре пра вље ној вер зи ји Лут ки не ку ће сре ћан крај де-
лу је су ви ше сен ти мен тал но и ме ло дра ма тич но, за вр ше так Хлад ног је ла то 
ни је. Гу Ђи јен че на не за ни ма то ли ко лик Но ре, јер је по на ша ње Сје Лу о-
јинг крај ње ла ко ми сле но и ни је ре зул тат по жр тво ва но сти, ко ли ко је ње го ва 
па жња усме ре на на Хел ме ров лик. Без об зи ра на то што је та дра ма у по-
гле ду струк ту ре, па и ка рак те ри за ци је ли ко ва вр ло јед но став на, Је Ша о ћин-
го ви по ступ ци су ре ла тив но до след ни. Чи ни се да, за раз ли ку од дру гих 
драм ских пи са ца овог пе ри о да ко ји су ве ли ча ли Иб зе на као гла сно го вор-
ни ка фе ми ни зма, Гу Ђи јен чен же ли да ис так не то да нису сви му шкар ци 
исти, без об зи ра на њи хо ву до ми нант ну уло гу у па три јар хал ном дру штву. 
Сто га, по на шем ми шље њу, ни је слу чај но што пре зи ме Сје глав не ју на ки ње 
у до слов ном пре во ду зна чи „за хвал ност“.

*

Као што смо ви де ли, Но ри но на пу шта ње по ро ди це схва ће но је као не-
дво сми слен по зив на бор бу за сло бо ду лич но сти и лич ног из бо ра, на ро чи-
то ка да је реч о же на ма. Бор ба ки не ских Но ра опи са на у де ли ма ко ја смо 
ана ли зи ра ли, ме ђу тим, ти пич но је ки не ска, јер је у кон тек сту кул тур ног, 
дру штве ног и по ли тич ког пре по ро да По кре та че твр тог ма ја би ла упе ре на 
про тив сто жер них вред но сти кон фу ци јан ског мо ра ла, и то у пр вом ре ду 
про тив мо рал ног им пе ра ти ва да де те бес по го вор но слу ша сво је ро ди те ље. 
С дру ге стра не, по што је же на у ки не ском дру штву тра ди ци о нал но би ла 
на дну хи је рар хиј ске ле стви це, она је мо ра ла „от ка за ти“ по слу шност не 
са мо оцу и мај ци, него и му жу, уко ли ко се њи хов ме ђу соб ни од нос не те ме-
љи на рав но прав но сти. Сто га, иако су сте ге кон вен ци о нал ног мо ра ла, сле-
де ћи Но рин при мер, ло ми ли јед на ко и му шкар ци и же не, еман ци па тор ски 
по тен ци јал у тим де ли ма нај че шће је до де љи ван упра во же ни. 
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Па ипак, ка да је реч о „дра ма ма о Но ри“, за раз ли ку од Иб зе но ве ју-
на ки ње, ко ја је пси хо ло шки ви ше сло јан и ди на ми чан драм ски лик, го то ве 
све ки не ске Но ре су већ на са мом по чет ку дра ме из гра ђе не, са мо све сне 
лич но сти, те сто га дра ма тур шки ста тич не. У ства ри, ки не ске драм ске пи-
сце не за ни ма то ли ко сâм про цес са мо о ства ри ва ња лич но сти ко ји се по-
сти же ду бо ком ин тро спек ци јом, ко ли ко го то во ре ше ње с јед но знач ном 
по ру ком да се мо ра на пра ви ти ко ре ни ти рас кид с тра ди ци о нал ним на чи-
ном раз ми шља ња и по на ша ња. У кор пу су те вр сте дра ма, ви де ли смо, би-
ло је и оних, као што је Гу Ђи јен че но во Хлад но је ло, где се ну ди по мир-
љи ви је, не та ко ра ди кал но ре ше ње за кон фликт не си ту а ци је из ме ђу му жа 
и же не – ком про мис и пра шта ње. 

У пе ри о ду По кре та че твр тог ма ја, ду бљи увид у про блем са мо о ства-
ри ва ња лич но сти у кон тек сту ки не ског дру штва по ка зао је Лу Сун у при-
по вет ки Ту га за про шлим да ни ма. Ту аутор, као што смо ви де ли, не ис пи-
ту је са мо не рав но пра ван, пр вен стве но еко ном ски, по ло жај му шка ра ца и 
же на у сво јој зе мљи, него за ла зи у са му су шти ну пи та ња по сти за ња истин-
ске ауто но ми је лич но сти, ко ја да би се оства ри ла зах те ва сна жну и, у мен-
тал но-емо тив ном по гле ду, зре лу осо бу. Сто га, за Лу Су на Но рин по сту пак 
на кра ју Лут ки не ку ће не пред ста вља ну жно узор ко ји Ки не зи тре ба сле по 
да сле де.

Ко ли ко год „дра ме о Но ри“ би ле јед но став не у по ста вља њу и ре ша-
ва њу про бле ма сво га до ба, оне су у кул ту ро ло шком сми слу из ра зи то зна-
чај не јер су очи глед но до та кле она осе тљи ва ме ста у ки не ском дру штву, 
ко ја су не ми нов но мо ра ла да се ме ња ју. Исто вре ме но, Лу Су но ва опре-
зност, па чак и ре зер ви са ност у по гле ду пру жа ња го то вог ре ше ња у Но ри-
ном ма ни ру ука зу ју на пре ку по тре бу да се у про це су пре о бра жа ја за ста-
ре лих вред но сти јед не кул ту ре мо ра па жљи во и зре ло по сту па ти ка ко би 
се из бе гла суд би на Ђу ен шен га и Ци ђун.
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И С Т РА Ж И В А Њ Е
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РО МАН ПУ ТО ВА ЊА У МА ЂАР СКОЈ КЊИ ЖЕВ НО СТИ 
XX ВЕ КА (ЂУ ЛА КРУ ДИ, ФРИ ЂЕШ КА РИН ТИ, АН ТАЛ СЕРБ, 
ШАН ДОР МА РАИ, МИ КЛОШ МЕ СЕЉ И ПЕ ТЕР ЕСТЕР ХА ЗИ)

Марко Чудић

Ова сту ди ја пред ста вља по ку шај да се, осла ња ју ћи се на две ре ла тив но 
рав но прав не и па ра лел не ме то до ло шке осно ве, си сте ма ти зу је и ис тра жи 
је дан спе ци фи чан по джан ров ски об лик ро ма на – ро ман пу то ва ња, са на гла-
ском на ње го вој по ја ви у опу си ма шест ре пре зен та тив них пи са ца ма ђар ске 
књи жев но сти XX ве ка. Пр ва од те две ме то до ло шке осно ве је сте књи жев-
но и сто риј ска, а дру га жан ров ско-по е тич ка.

У пр вом, увод ном по гла вљу под на сло вом Увод на раз ма тра ња – „у по-
тра зи за жан ром“ по ста вља ју се осно ве про бле ма ко ји се ис тра жу је. Јед-
на од нај ва жни јих по чет них ди стинк ци ја на ко ју се ука зу је је сте раз ли ка 
из ме ђу по себ не књи жев не вр сте – пу то пи са с јед не, и ро ма на пу то ва ња као 
истин ски фик тив не ро ма неск не тво ре ви не, са друге стра не. Дру ги, ве о ма 
би тан про блем ко ји се у пр вом по гла вљу по ста вља је сте и пи та ње жан-
ров ских и под жан ров ских по де ла, као и ва жна раз ли ка из ме ђу спо ља шњег 
и уну тра шњег про у ча ва ња жан ра, она ко ка ко тај про блем, осла ња ју ћи се на 
ста ру фи ло зоф ску рас пра ву но ми на ли ста и ре а ли ста, од но сно ко струк ти-
ви ста и суп стан ци ја ли ста, по ста вља ју – по ред оста лих – Фре дрик Џеј мсон 
и Е. Д. Хирш.

Дру го по гла вље, под на сло вом По ста вља ње окви ра; мит ско-еп ски и 
би блиј ски на ра тив ни суп стра ти пу то ва ња ба ви се пр вом по ја вом на ра-
ти ва пу то ва ња, у ли те ра ту ри ан тич ке епо хе. Пре ко при ме ра из древ них 
спе во ва, пре све га Епа о Гил га ме шу, а за тим и Хо ме ро ве Оди се је и Вер ги-
ли је ве Ени ји де, као и на ма те ри ја лу не ко ли ко кључ них ста ро- и но во за-
вет них на ра ти ва пу то ва ња, ука зу је се на су штин ски при нуд ни ка рак тер 
пу то ва ња у тим пред-ро ма неск ним на ра ти ви ма, као и на раз ли ку из ме ђу 
ин ди ви ду ал не дра ме пу то ва ња у вре ме ну ла га ног су мра ка мо ћи Бо го ва 
(Оди сеј) и др жа во твор ног пу то ва ња пр вог ре да (Мој си јев ег зо дус, Ене ја). 
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Про на ла же ње тај не жи во та и смр ти, али и са мо га се бе кроз пу то ва ње та-
ко ђе ће се, већ од са мог по чет ка по ја ве овог на ра ти ва, по ја ви ти као је дан 
од кључ них про бле ма са ко ји ма се про та го ни ста пу то ва ња су о ча ва (Гил-
га меш, Оди сеј). По ја ви ће се, та ко ђе, по пр ви пут, и ме та фо рич ки схва ће но 
пу то ва ње у пра вом сми слу те ре чи (Христ у Је ван ђе љу).

Тре ће, за хва љу ју ћи ко ли чи ни гра ђе нај о бим ни је, по гла вље сту ди је, 
под на сло вом Књи жев но и сто риј ске осно ве, по јав ни об ли ци и глав не раз-
вој но-по е тич ке ли ни је ро ма на пу то ва ња, слу же ћи се у пр вом ре ду жан ров-
ским ка те го ри ја ма Ми ха и ла Бах ти на (и ње го вим фун да мен тал ним ди стинк-
ци ја ма из ме ђу епа и ро ма на) пра ти раз вој на ра ти ва пу то ва ња од по зно ан-
тич ких при ча о пу то ва њу (Апу ле јев Злат ни ма га рац, де ло ви Пе тро ни је вог 
Са ти ри ко на), пре ко сред њо ве ков них на ра ти ва пу та (пу то ва ње на онај свет 
с јед не, и ви те шки ро ман, с дру ге стра не), па све до по ја ве пи кар ског ро ма-
на (Ла са ри љо са Тор ме са, Ке ве дов Дон Па блос), ко ји је у ве ли кој ме ри пре-
о кре нуо исто ри ју не са мо ро ма на пу то ва ња као под жан ров ског об ли ка, 
не го и ро ма на уоп ште. Сер ван те сов Дон Ки хот у том сми слу пред ста вља 
ва жну пре крет ни цу, јер је свог пут ни ка, са ра зи не кон крет ног ово зе маљ-
ског не вољ ни ка, по ди гао на знат но ви ши, мо гло би се ре чи ме та фи зич ки, 
ни во. Сле де ћу ва жну ста ни цу у раз во ју мо ти ва пу та и пу то ва ња као чво-
ри шне тач ке ро ма на пред ста вља ро ман Ло рен са Стер на Сен ти мен тал но 
пу то ва ње, ко јим ће се пут ни ков уну тра шњи жи вот ста ви ти у пр ви план. 
Крај осам на е стог и по че так де вет на е стог ве ка до но се је дан но ви мо дел у 
са гле да ва њу оно га што се сво је вре ме но, од епо хе по зне ре не сан се па све 
до про све ти тељ ства, на зи ва ло ве ли ким пу то ва њем, grand to ur-ом. Реч је 
о но вом мо де лу ро ма на, тзв. раз вој ном ро ма ну (Bil dungsro man) ко ји ће у 
прав цу ро ма на пу то ва ња нај бо ље раз ви ти Ге те у сво јим ро ма ни ма о Вил-
хел му Мај сте ру, Го ди на ма уче ња и Го ди на ма лу та ња. Де вет на е сти век 
до но си про цват раз ли чи тих мо де ла аван ту ри стич ких ро ма на пу то ва ња од 
Жи ла Вер на до Ед га ра Ала на Поа. Плод на аван ту ри стич ка ду хов на под-
ло га де вет на е стог ве ка по чи ње, вре ме ном, ипак да се гу би, и овај по джа нр 
по чи ње да по при ма но ве, па ро дич не об ли ке (све је по че ло још са Го го ље-
вим Мр твим ду ша ма). Сто га ће се ро ма ни пу то ва ња у два де се том ве ку 
раз ви ја ти у дру гим прав ци ма. На ро чи то је ва жно из дво ји ти еми грант ски 
ро ман као по се бан об лик ро ма на пу то ва ња (Гај то Га зда нов), као и ро ма не 
са спе ци фич ном те ма ти ком ва не вроп ских ауто ра у ко ји ма се на нео би чан 
на чин ме ша ју пра ста ри ми то ви и ве ро ва ња са ми ље ом са вре ме не дру штве-
не зби ље, у пр вом ре ду у де ли ма Цин ги за Ајт ма то ва (И ду же од ве ка тра је 
дан), Гао Син ђа на и Ор ха на Па му ка. Уз ва жну на по ме ну да се јед ним од нај-
трај ни јих мо де ла ро ма на пу то ва ња по ка зао пи кар ски мо дел (ро ман Ни ко-
ла ја Ље ско ва За ча ра ни пут ник ти пи чан је при мер пи кар ског ро ма на из XIX 
ве ка, док би у XX ве ку тај епи тет мо гао по не ти не до вр ше ни ро ман То ма са 
Ма на Ис по ве сти ва ра ли це Фе лик са Кру ла).

Че твр то по гла вље сту ди је, на сло вље но Пи о нир ски по ду хва ти: мађар-
ски ро ман пу то ва ња пре XX ве ка, пред ста вља по ку шај крат ког пре гле да 
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оно га што би се у ма ђар ској књи жев но сти пре XX сто ле ћа мо гло на зва ти 
ро ма ни ма пу то ва ња. Основ ни про блем ма ђар ске, као и ве ћи не ли те ра ту ра 
Сред ње и Ис точ не Евро пе је сте сво је вр сно „фа зно за ка шње ње“ (Pha sen-
ver schi e bung) у го то во свим ва жни јим књи жев ним епо ха ма. Ако се то ме 
при до да и им пе ри јал на и ко ло ни јал на при ро да за пад но е вроп ских зе ма ља, 
по мор ских си ла пр во га ре да, у ко ји ма је ро ман пу то ва ња до жи вља вао свој 
про цват, он да то фа зно за ка шње ње и ре ла тив но си ро ма штво ма ђар ских 
ро ма на пу то ва ња до XX ве ка не тре ба по себ но да чу ди. Ипак, пи о нир ски 
по ку ша ји пр вих ма ђар ских пут ни ка да опи шу сво је аван ту ре, као и па ра-
бо лич но де ло Та ри ме но во пу то ва ње Ђер ђа Бе ше ње и ја (у јед ном тре нут ку 
те ло хра ни те ља на дво ру Ма ри је Те ре зи је) из XVI II сто ле ћа, пред ста вља ју 
зна ча јан по мак. Мно го број ни аван ту ри стич ки ро ма ни Мо ра Јо ка и ја на ста-
ли у де вет на е стом ве ку, сна жно про же ти ду хом ро ман ти зма, вр ху нац су ма-
ђар ске ро ма неск не про дук ци је пре два де се тог ве ка у ко ји ма је пу то ва ње 
цен трал ни мо тив фа бу ле.

Пр ви ма ђар ски пи сац XX ве ка чи ји се ро ма ни пу то ва ња раз ма тра ју у 
пе том по гла вљу ове сту ди је, под на сло вом Ме лан хо лич но-иро нич ни „(пе ри)-
па нон ски Улик си“ Ђу ле Кру ди ја, је сте Ђу ла Кру ди (1878–1933). Ње го ва огром-
на ру ко вет но ве ла о ениг ма тич ном, бај ко ви том мо ре плов цу Синд ба ду – за-
пра во, мо жда и нај ва жни јем Кру ди је вом ал те ре гу – мо же се чи та ти као је дан 
ве ли ки ро ман пу то ва ња. Кру ди јев Синд бад се, ме ђу тим, из вру ћих ба за ра 
Бли ског Ис то ка пре ме стио у Сред њу Евро пу, тач ни је у Ма ђар ску Кру ди је ве 
мла до сти. Ње го ва пу то ва ња сво де се на од ла ске у ма ле, жи во пи сне про-
вин циј ске гра ди ће у ко ји ма на лир ски и пре фи ње ни на чин, са фи ном до зом 
(са мо)иро ни је, ево ци ра успо ме не на сво је ве ли ке мла да лач ке љу ба ви, по ди-
жу ћи те сво је крат ко трај не по се те учма лим гра ди ћи ма у ко ји ма вре ме као 
да је ста ло, на мит ску ра зи ну ве чи тог по врат ка. Дру ги, не што ма ње ан га-
жо ва ни Кру ди јев пут ник, је сте Ка змер Ре зе да, чи је цр ве не по штан ске ко-
чи је, као сим бол за у век из гу бље не еле ган ци је и го спод ства, пред ста вља ју 
ва жну спо ну ка ко са ро ма ни ма Чар лса Ди кен са та ко и са јед ном за у век из-
гу бље ном сред њо е вроп ском ствар но шћу. Успо ре ност, ко мо ци ја и ме лан-
хо лич но се ћа ње пред ста вља ју глав не чво ри шне тач ке (нај че шће је се њих) 
пу то ва ња ових Кру ди је вих ју на ка.

Ше сто по гла вље, под на сло вом Па ро ди чар Фри ђеш Ка рин ти: од ан га-
жо ва не гу ли ве ри ја де до исто ри је соп стве не бо ле сти при ка за не као (дво-
стру ко) пу то ва ње, по све ће но је два ма мо де ли ма пу то ва ња ко је је у сво јим 
ро ма ни ма по ну дио вр сни па ро ди чар Фри ђеш Ка рин ти (1887–1938). Ње гов 
ан ти рат ни пам флет-ро ман Пу то ва ње у Фа ре ми до (Uta zás Fa re mid óba), 
об ја вљен усред нај кр ва ви јих бор би Пр вог свет ског ра та (1915) пи сан је у 
кљу чу јед ног у свет ској књи жев но сти до бро по зна тог па ро дич ног мо де ла 
– гу ли ве ри ја де. Са мо што са да Ка рин ти јев Гу ли вер пу ту је у све мир и су-
сре ће се са ма ши на ма, знат но су пер и ор ни јим од љу ди. Ка рин ти до во ди 
Свиф тов анит ху ма ни стич ки гнев до крај њих гра ни ца. Ана ли за овог ро ма на 
за сни ва се у пр вом ре ду на упо тре би уто пиј ског мо де ла ка кав је по ну дио 
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фран цу ски ет но лог и исто ри чар Жан Сер ви је. Дру ги Ка рин ти јев ро ман 
пу то ва ња, Пу то ва ње око мо је ло ба ње (Uta zás a ko ponyám körül, 1937) пред-
ста вља исто ри ју соп стве не бо ле сти – ту мо ра на мо згу – реч је, да кле, о лич-
ној ис по ве сти пр во га ре да, пи са ној са при мар но не фик ци о нал ним, днев-
нич ким ин тен ци ја ма. Уну тра шњи, дра ма ти чан пи шчев до жи вљај јед не од 
кључ них, на из глед та ко очи глед но-ба нал них жи вот них ди хо то ми ја ка ква 
је здрав/бо ле стан, до во де га до из не на ђу ју ћих уви да, а ње го во пу то ва ње на 
опе ра ци ју мо зга у Сток холм код чу ве ног хи рур га Оли ве кро не пре ра шће у 
опис пу то ва ња око соп стве не (ту мо ром на гри же не) ло ба ње и у сво је вр стан 
омаж ме ди цин ској на у ци.

Сед мо по гла вље, под на сло вом Скре та ње са пу та и пре пу шта ње 
вр тло гу као побуна и по ку шај ево ка ци је чу да – но стал гич ни пут ник Ан та-
ла Сер ба, ба ви се култ ним ро ма ном тра гич но стра да лог ма ђар ског пи сца 
и исто ри ча ра књи жев но сти је вреј ског по ре кла, Ан та ла Сер ба (Szerb An tal, 
1901–1945), под на сло вом Пут ник и ме се чи на. Глав ни ју нак ро ма на, фан та-
ста спу тан око ви ма гра ђан ског мо ра ла и ста ле шких оче ки ва ња, од ла зи на 
брач но пу то ва ње у Ита ли ју са сво јом но во пе че ном су пру гом, али скре ће 
са за цр та ног пу та: ње го во уса мље нич ко пу то ва ње све ви ше ће се пре тва-
ра ти у по тра гу за из гу бље ним де мо ни ма соп стве не мла до сти и у опа сно, 
вр тло жно ура ња ње у соп стве ну про шлост. По ку шај ево ка ци је оног нео пи-
си во ин тен зив ног, мла да лач ког на чи на до жи вља ва ња по ве зу ју овај ро ман 
са не ко ли ко де ла фран цу ске књи жев но сти о по бу ни мла дих (пре свих са 
Кок то о вим ро ма ном Les En fants Ter ri bles и Фур ни је о вим Ве ли ким Мо ном), 
али спе ци фи чан отво ре ни ми ље и јед на сред њо е вроп ска, гра ђан ска пер-
спек ти ва еру ди те скло ног ми стич ким ис ку стви ма чи не овај ро ман оди ста 
по себ ним. А пу то ва ње од пе ри фе ри је ка цен тру и по ја ча ва ње рит ма и ин-
тен зив но сти до жи вља ја ко ји се по тен ци ра ју у ро ма ну, ва жан су при по ве-
дач ки по сту пак ко јим се по ве зу је до жи вљај вр тло га из ра ног пу бер те та са 
са да шњим по ку ша јем да се он у пу ној ме ри об но ви, да се на не ки на чин 
пред ју на ком отво ре вра та ми стич ног ис ку ства.

Осмо по гла вље, под на сло вом Шан дор Ма раи – од ро ма неск них ома жа 
ве ли ким књи жев ни м пут ни ци ма до поетич ких „па тро ли ра ња“ на гра ни-
ци жан ро ва, по све ће но је мо де ли ма књи жев ног уоб ли че ња пу то ва ња, ко је у 
сво ја че ти ри ро ма на да је ве ли ки еми грант ма ђар ске књи жев но сти XX ве ка, 
Шан дор Ма раи (1900–1989). Де ла ко ја су узе та у раз ма тра ње не пред ста-
вља ју цен трал не де ло ве Ма ра и је вог опу са, али на до бар на чин илу стру ју 
два раз ли чи та мо де ла ро ма на пу то ва ња ко је је овај пи сац тра ди ци о нал ног 
из ра за ство рио. Пр ви мо дел пред ста вља ју Ма ра и је ви ро ма ни Синд бад се 
вра ћа ку ћи (Szind bád ha za megy) и Го сто ва ње у Бол ца ну (Vendégjáték Bol-
zanó ban), у ко ји ма овај пи сац по ди же спе ци фич не ро ма неск не спо ме ни ке 
ве ли ким књи жев ним пут ни ци ма ра ни јих епо ха – у пр вом слу ча ју то је и 
омаж ве ли ком учи те љу Ђу ли Кру ди ју и ње го вом Синд ба ду, тј. Кру ди ју као 
Синд ба ду – а у дру гом реч је о ауто ро вом на кло ну пред дру гим ве ли ким 
књи жев ним пут ни ком европ ске ко лек тив не кул тур не све сти – Ђа ко мом 
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Ка за но вом. Дру ги мо дел ма ра и јев ског пу то ва ња чи не два та ко ре ћи non- 
-fic ti on де ла, Па тро ли ра ње За па дом (Napnyuga ti őr já rat) и Па тро ли ра ње 
Ка шом (Kas sai őr já rat) ко ји, кроз днев нич ке бе ле шке и раз ми шља ња о два-
ма пу то ва њи ма – у пр вом слу ча ју, о не ко ли ко не де ља про ве де них у Па ри зу 
и Лон до ну кра јем три де се тих го ди на, а у дру гом о јед но днев ној по се ти свом 
род ном гра ду Ка ши (Ко ши ца ма), пред ста вља ју скри ве ну по ле ми ку са та да 
по пу лар ним кон цеп том Освал да Шпен гле ра о про па сти за пад но е вроп ске 
ци ви ли за ци је. Ова де ла (на ро чи то ово по след ње по ме ну то) ујед но пред ста-
вља ју и сна жни ауто ров са мо пре кор због то га што он, као ни ве ћи на дру гих 
ху ма ни стич ких ин те лек ту а ла ца, ни је учи нио ни шта да спре чи но ву рат ну 
кла ни цу.

У де ве том по гла вљу, под на сло вом Од ити не рар но-спа ци јал не по е-
ти ке (на из глед) бе зна чај них де та ља до екс тен зив не и сло же не сим бо ли ке 
пу та: ро ма ни пу то ва ња Ми кло ша Ме се ља, раз ма тра се кон цеп ци ја пу то-
ва ња ко ју је у сво јим де ли ма раз ра дио Ми клош Ме сељ (Mészöly Mi klás, 
1921–2001), ве ли ки ино ва тор ма ђар ске про зе (у по чет ку под сна жним ути ца-
јем фран цу ског „но вог ро ма на“, не мач ког ап стракт ног иде а ли зма и вор хо-
лов ске „објек тив но сти ка ме ре“, ка сни је је раз ра дио осо бен, оди ста је дин-
ствен глас у мађар ској про зи дру ге по ло ви не XX ве ка). Иако је пу то ва ње 
ва жан, мо жда чак и кљу чан мо тив у го то во свим Ме се ље вим де ли ма, за илу-
стра ци ју ино ва ци ја ко је је унео у ма ђар ски ро ман пу то ва ња иза бра на су три 
ње го ва де ла. У ро ман си ра ном пу то пи су под на сло вом Тач не при по ве сти, 
ус пут (Pon tos történe tek, útközben), пра те ћи нај бо љу тра ди ци ју non-fic ti on 
про зе, Ме сељ је, ко ри сте ћи се гра мо фон ски за бе ле же ним за пи си ма сво је 
су пру ге, та ко де спи са те љи це Але не По ле, на сто јао да објек тив ним то ном, 
ли ше ним стра сти или ем па ти је, про го во ри о бед ном жи во ту љу ди у за ба-
че ној ер дељ ској про вин ци ји. Дру га два Ме сељева тек ста, при по вет ке под 
на сло вом Зве зда ку да иде? (Mer re a csil lag jár?) и Сјај пу ков ни ка Шу тин га 
(Sut ting ezre des tündöklése) иако по оби му мо гу од го ва ра ти са мо књи жев-
ној вр сти ду же при по вет ке, мо гу се чи та ти и као ро ма неск ни про јек ти in 
nuc leo. Ле ви ти ра ју ћи из ме ђу ја ве и сна, из ме ђу са да шњи це и се ћа ња, ове 
при по вет ке о пу то ва њу, сва ка на свој на чин (рад ња пр ве де ша ва се у са да-
шњо сти, рад ња дру ге из ме ште на је у де вет на е сти век) во ди при кри ве ни 
или ма ње при кри ве ни по е тич ки ди ја лог са Ме се ље вим ве ли ким књи жев-
ним узо ри ма, Мо ром Јо ка и јем и Ђу лом Кру ди јем.

Де се то по гла вље, под на сло вом Ви ше стру ки ни вои жан ров ске па ро-
ди је – ро ма ни пу то ва ња, Пе те ра Естер ха зи ја, по све ће но је ро ма ну По глед 
гро фи це Хан-Хан (Hahn-Hahn gró fnő pil lan tá sa), де лу са пе ри фе ри је опу са 
са вре ме ног пи сца на гла ше но пост мо дер ни стич ке во ка ци је, Пе те ра Естер-
ха зи ја (Ester házy Péter, 1950). Овај ро ман пу то ва ња у пра вом сми слу те ре чи, 
пу то ва ња низ Ду нав у две раз ли чи те вре мен ске рав ни и са мно штвом ус пут-
них ди гре си ја, пред ста вља по е тич ки са свим све сну и на гла ше ну па ро ди ју 
књи ге по зна тог ита ли јан ског еру ди те Кла у ди ја Ма гри са Ду нав. У јед ном 
ду бљем сло ју овај Естер ха зи јев ро ман, на тра гу ро ма на Ху ли ја Кор та са ра 
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Пут око да на за осам де сет све то ва, обр ће аван ту ри стич ки обра зац ро ма-
на пу то ва ња. Он исто вре ме но па ро ди ра и жа нр тзв. „на јам нич ке“ ли те ра ту-
ре (пи са ња по на руџ би ни, на ро чи то пу то пи са), жан ра на ко ји у јед ном свом 
ро ма ну о Мар ку По лу ре флек ту је Ита ло Кал ви но (Le città in vi si bi li). Естер-
ха зи јев ро ман пре мре жен је мно штвом ци та та, псе у до ци та та, ин тер тек сту-
ал них алу зи ја и умет ну тих тек сто ва, и чи ни је дан ве ли ки на пор да дав но 
из гу бље ни су бјект при че по но во ожи ви у свој сво јој пси хо ло шкој увер љи-
во сти. За Естер ха зи је ве стан дар де нео бич но сна жно ис так ну ти „кон зер ва-
тив ни“ еле мен ти де ла (ре ла тив но не так ну та ли не ар ност рад ње, на при мер), 
чи ни се, иду у при лог овој прет по став ци.

Је да на е сто, екс курс-по гла вље под на сло вом Екс курс – ски ца за пор трет 
ма ђар ског пи кар ског ју на ка: Арон Та ма ши и Јо жи Је не Тер шан ски пред-
ста вља крат ку ски цу за спе ци фи чан пор трет ма ђар ског пи кар ског ју на ка 
два де се тог ве ка у кон тек сту ро ма на пу то ва ња. За ту свр ху ода бра на су де ла 
дво ји це пи са ца: три ло ги ја о мла дом ју на ку, си ро ма шном де те ту из пла нин-
ског се ла Абе лу (Аве љу), ко ју је на пи сао Тран сил ва нац (Ер де љац) Арон 
Та ма ши (Ta má si Áron, 1897–1966), као и ода бра ни па са жи ви ше том ног ро-
ма на о аван ту ри стич ком жи во ту „аут сај де ра“ и дру штве ног мар ги нал ца, 
шар мант ног и до ми шља тог Мар ци ја Ка ку ка (Мар ци ја Ку ка ви це) ко јег је 
ство рио пи сац Јо жи Је не Тер шан ски (Ter sánszky Józsi Je nő, 1888–1969).
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ЗНАЊЕ И СПОЗНАЈА У ИСКУШЕЊУ СВЕТОГ АНТОНИЈА 
И БУВАРУ И ПЕКИШЕУ ГИСТАВА ФЛОБЕРА

Весна В. Елез

Фло бер је сво је вре ме но из ја вио да је Ис ку ше ње Све тог Ан то ни ја ње-
го во жи вот но де ло. Не ке је по зна ва о це Фло бе ро вог опу са ова пи шче ва из-
ја ва мо гла из не на ди ти, али са мо на пр ви по глед. Ко нач на, је ди на вер зи ја 
об ја вље на пи шче вом во љом, осва ну ла је у књи жа ра ма 1874. Прет хо ди јој 
спо ра дич но, али ин тен зив но тра га ње за нај бо љом фор мом: пр ву вер зи ју 
ове дра ме Фло бер је за вр шио још 1849. Про чи тао је сво је де ло нај бли жим 
при ја те љи ма ко ји су му са ве то ва ли да спа ли ру ко пис, због су ви шних лир-
ских из ли ва и су бјек тив но сти. Фло бер, на сву сре ћу, овај са вет ни је по-
слу шао. Ру ко пис је пре ра дио и скра тио – од лом ке но ве вер зи је об ја вио је 
1856. го ди не у ча со пи су L’Ar ti ste. Ка сни је уно си зна чај не из ме не и ко нач ну 
вер зи ју до вр ша ва 1872, а об ја вљу је 1874. го ди не. 

Пост хум но об ја вљен 1881. го ди не, не до вр ше ни ро ман Бу вар и Пе ки ше 
мо же мо сма тра ти, ка ко пре но се Фло бе ро ви при ја те љи, пи шче вим књи жев-
ним те ста мен том. Ово де ло, ак ту ел но и у два де сет пр вом ве ку, на из глед је 
са свим друк чи је од Ис ку ше ња Све тог Ан то ни ја. Уко ли ко па жљи во чи та-
мо оба де ла, ме ђу тим, при ме ти ће мо нео спор не ве зе и слич но сти. По твр ду 
ће мо на ћи и у пи шче вој пре пи сци, где го во ри о на ме ри да Бу вар и Пе ки ше 
по ста не „пан дан“ Ис ку ше њу. 

Фло бе ро ва скло ност ка кон тра пунк ту одав но нам је по зна та: чест у 
Го спо ђи Бо ва ри, ва жан у Сен ти мен тал ном вас пи та њу, овај про се де ће 
пре ћи гра ни це по је ди нач ног де ла и спо ји ти два по след ња пи шче ва на у ма, 
Ис ку ше ње и Бу ва ра и Пе ки шеа. Иако Фло бер че шће го во ри о „пан да ну“,1 
о „дип ти ху“, ја сам сма тра ла уме сним да упо тре бим тер мин кон тра пункт 
ка да их по ре дим, да ро ман Бу вар и Пе ки ше на зо вем сво је вр сним ан ти по-

1 Fla u bert 1997: 543. Фло бер го во ри Жорж Сан до вој о сво јој на ме ри у пи сму од 1. ју ла 
1872: „Ба ци ћу се на мо де ран ро ман ко ји ће би ти пан дан Све том Ан то ни ју и ко ји би тре-
ба ло да бу де ко ми чан.“
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дом Ис ку ше њу. Де ла, упр кос жан ров ским раз ли ка ма, упр кос раз ли чи тим 
те ма ма и књи жев ним по ступ ци ма, по чи ва ју на вр ло ва жним слич но сти-
ма. Оба су „дру го сте пе на“ од но сно, оба на ста ју као књи ге ко је се те ме ље 
на еру ди ци ји, на без број ним про чи та ним књи га ма. И јед но и дру го де ло 
до во де у пи та ње гра ни це жан ра сво јом не у о би ча је ном фор мом: Ис ку ше ње 
дра ме, а Бу вар и Пе ки ше ро ма на. Оба де ла го во ре о људ ској те жњи за до-
сти за њем ин те лек ту ал ног ап со лу та. 

У ко јој ме ри је иде ја дип ти ха би ла ва жна са мом Фло бе ру го во ри и 
чи ње ни ца да је пла ни рао да оба де ла об ја ви исто вре ме но. Ед ми Ро же де 
Же нет пи ше 19. ав гу ста 1872, пот пу но раз о ча ран са вре ме ним по ли тич ким 
и дру штве ним до га ђа ји ма: „То ли ко сам зга ђен сви ме да сад не же лим да 
об ја вљу јем. Че му? За што? За по че ћу књи гу ко јом ћу се ба ви ти не ко ли ко го-
ди на. Кад бу де го то ва, ако вре ме на бу ду бо ља, об ја ви ћу је ка да и Све тог 
Ан то ни ја. То је при ча о дво ји ци чи ки ца ко ји пре пи су ју, јед на вр ста ко мич-
не кри тич ке ен ци кло пе ди је.“2 Слич но го во ри и Жорж Сан до вој, 4. де цем-
бра исте го ди не: „Све ово Вам по ми њем да бих Вам ре као да ћу др жа ти у 
фи о ци Све тог Ан то ни ја док не до ђу бо ља вре ме на (у ко ја не ве ру јем). Ако 
га бу дем об ја вио, во лео бих да то бу де исто вре ме но са јед ном дру гом књи-
гом, са свим раз ли чи том. Упра во сад ра дим на јед ној ко ја би му мо гла би ти 
пан дан.“3 

Фло бер је још као де те из ван ред но при ме ћи вао глу пост. Глу пост ње-
го вог ве ка, ње го вог окру же ња, ни је му да ла ми ра. Још 16. де цем бра 1852. 
пи ше сво јој љу бав ни ци Луј зи Ко ле: „По не кад имам нео до љи ву же љу да 
из гр дим љу де; јед ног да на ћу то и учи ни ти, за де се так го ди на, у ду гом ро-
ма ну ши ро ког окви ра“.4 Овај „ду ги ро ман ши ро ког окви ра“ би ће упра во 
Бу вар и Пе ки ше. Мно го ка сни је, 5. ок то бра 1872, пи ше Ед ми Ро же де Же нет 
да ће у књи зи ко ју пи ше „ис ка ли ти свој гнев“: „Да, ко нач но ћу се осло бо ди-
ти оног што ме гу ши. Ис по вра ћа ћу по сво јим са вре ме ни ци ма га ђе ње ко је 
у ме ни иза зи ва ју. Ма кар по це пао плу ћа, би ће то на ду гач ко и си ло ви то.“5

Фло бер, ка ко је и сам пред ви део, ни је до че као бо ља вре ме на. Ис ку-
ше ње све тог Ан то ни ја об ја вио је 1874, а крај ро ма на Бу вар и Пе ки ше ни је 
до жи вео. Оста вио је на цр те за на ста вак, за Дру ги том, у ко јем би се на шли 
Реч ник отр ца них ми сли, при ме ри ра зних књи жев них сти ло ва, за тим Збир ка 
глу по сти. У Дру гом то му до из ра жа ја би у пот пу но сти до шла тех ни ка мон-
та же, при по ве дач би се по ву као. 

Иако су два по след ња Фло бе ро ва де ла по мно го че му раз ли чи та, упра во 
кон траст ме ђу њи ма кри је ар гу мент од су штин ске ва жно сти. Ни је реч са мо 
о есте тич кој на по ред но сти, по пут дип ти ха у сли кар ству, где су две сли ке 
ком пле мен тар не – ов де се пре ра ди о сми слу ко ји про ис ти че из кон тра ста. 

2 Fla u bert 1997: 558–559.
3 Fla u bert 1997: 619.
4 Fla u bert 1988: 208.
5 Fla u bert 1997: 583–584.



Да би смо раз у ме ли у че му се овај сми сао са сто ји, мо ра мо про на ћи 
те му, од но сно те ме или мо ти ве ко ји су пред ста вље ни кон тра пунк том. Те 
те ме су зна ње и ве ро ва ње. Шта под ра зу ме ва мо под пој мом зна ња? Ва жно 
је на по ме ну ти да у овом ис тра жи ва њу зна ње за ме не је сте сва ки „си стем“, 
би ло да је он за и ста на уч ни, вер ски, фи ло зоф ски, псе у до на уч ни или псе у-
до фи ло зоф ски, и пред ста вља „уре ђен и све о бу хва тан по глед на свет“.6 Сви 
ови си сте ми, ма кар им пли цит но, по зи ва ју љу де да им пот пу но ве ру ју и да 
их схва те као не ку вр сту упут ства по ко јем ће уре ди ти жи вот. 

Фло бер је скеп ти чан пре ма са деј ству зна ња и ве ро ва ња. Вол тер, је дан 
од Фло бе ро вих узо ра, сли ко ви то је и ур не бе сно при ка зао у Кан ди ду, пре-
те чи Бу ва ра и Пе ки шеа, да се тре ба чу ва ти ова квих си сте ма. 

У „би но му“ на ко јем по чи ва Фло бе ров дип тих зна ње и ве ро ва ње за ме-
ни ли су ме ста: Бу вар и Пе ки ше тра же зна ње за ко је би мо гли да се „за ка че“, 
зна ње у ко је би мо гли да по ве ру ју, док Ан то ни је, с дру ге стра не, по ку ша ва 
да са чу ва сво ју ве ру и одо ли свим ис ку ше њи ма ко ја пре те да угро зе ње го ву 
пра во вер ност. Фло бер се слу жи раз ли чи тим књи жев ним по ступ ци ма у ова 
два де ла. У Ис ку ше њу до ми ни ра ха лу ци нант на гро те ска, док фло бе ров ска 
„ту жна гро те ска“, иро ни ја ко ја је мно го ви ше од ху мо ра, с ап сурд ним и 
кат кад тра гич ним при зву ком, ка рак те ри ше ро ман Бу вар и Пе ки ше. 

Ме ђу тим, нај ва жни је је при се ти ти се Фло бе ро ве чвр сте ве ре у стил. По 
ње го вим зна ме ни тим ре чи ма у пи сму Луј зи Ко ле, 16. ја ну а ра 1852, „стил 
је ап со лут ни на чин да се ства ри за па жа ју“.7 Бу ду ћи да је реч о ап со лут ном 
на чи ну, стил при па да по себ ном са зна њу, спо зна ји. У мом ис тра жи ва њу по-
јам спо зна је под ра зу ме ва два мо мен та: она је пр вен стве но свест о гра ни-
ца ма људ ских са знај них мо ћи, о њи хо вом не са вр шен ству; за тим, она је 
на чин са зна ња ко ји не за ви си ис кљу чи во од ло гич ких опе ра ци ја ра зу ма. 
Она пред ста вља по себ ну вр сту ин ту и тив ног са зна ња чи ји се ког ни тив ни 
до при нос раз ли ку је од са зна ња ко је нам да ју на у ка и ре ли ги ја. 

Фло бе ров скеп ти ци зам сва ка ко ука зу је на пр ви мо ме нат о ко јем го-
во рим, он ја сно, у ви ше на вра та, го во ри о на шој не мо гућ но сти да до сег не-
мо ап со лут: „Је сте ли Ви Бог? Ко Вам ка же да је Ва ше људ ско ра су ђи ва ње 
не по гре ши во? Да Вас људ ски осе ћај не ва ра? Ка ко мо же мо ми, са на шим 
огра ни че ним чу ли ма и огра ни че ном ин те ли ген ци јом, до ћи до ап со лут не 
спо зна је исти ни тог и до бра? Тре ба, ако же ли мо да жи ви мо, од у ста ти од 
ја сне иде је о би ло че му. Чо ве чан ство је та кво, не тре ба га ме ња ти, не го га 
тре ба упо зна ти.“8

Фло бер це лог жи во та оштро кри ти ку је људ ску же љу за из на ла же њем 
ко нач ног Узро ка и из во ђе њем ко нач ног за кључ ка. За ме ра људ ском зна њу 
да не раз у ме по јам ре ла тив ног, да су му ви ди ци ску че ни: „И све то јер се 

6 Dord-Cro uslé 2000: 41: „Зна ње је сва ки си стем ко ји пред ста вља уре ђен и све о бу-
хва тан по глед на свет.“

7 Фло бер 1955: 79.
8 Fla u bert 1988: 716–717. Пи смо го спо ђи ци Ле ро а је де Шант пи од 18. ма ја 1857.
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тра жи ре ше ње. О! Гор до сти људ ска! Ре ше ње! Циљ, узрок! Па би ли би смо 
Бог кад би смо зна ли узрок.“9

На ме ти Фло бе ро ве кри ти ке увек су тра га ње за јед ним је ди ним ре-
ше њем и же ља да се до ђе до ко нач ног за кључ ка, да се ста ви тач ка. Ње го ва 
кри ти ка зна ња од но си се на по гре шну те жњу да се про на ђе од го вор на све. 
За Фло бе ра, „же ља за ко нач ним за кључ ком“ од но си се на ства ра ње за тво-
ре них си сте ма. Та же ља пред ста вља симп том Глу по сти: „Глу пост ле жи у 
же љи да се за кљу чи. [...] Да, глу пост се са сто ји у же љи да се до ђе до за-
кључ ка. [...] Ко ји је то ве ли ки дух за кљу чио, по чев од Хо ме ра?“10

Шта при ме ћу је мо у два по зна Фло бе ро ва де ла ка да је стил у пи та њу? 
Фло бер кри ти ку је људ ску те жњу ка ства ра њу за тво ре них си сте ма пре ма 
ко ји ма тре ба жи ве ти. Ис хо ди ште ха лу ци нант не гро те ске у Ис ку ше њу је 
дво сми сле но, ис кљу чу је сва ко јед но стра но ту ма че ње. Иро ни ја и са ти ра у 
Бу ва ру и Пе ки шеу исме ва ју не зна ње и глу пост гра ђан ског дру штва, „бур-
жу ја“, као и глу пост ве ре у стал ни на пре дак чо ве чан ства, у Про грес. Уко-
ли ко се ин те лек ту ал на ри гид ност пре и спи ту је у пр вом де лу, у дру гом де лу 
то је ла ко вер ност чи нов ни ка-пре пи си ва ча, њи хо ва те жња да бр зо стиг ну до 
„но вих“ зна ња. Два кри ла дип ти ха по ка зу ју исту ме ту кри ти ке: скло ност 
ка из ве сно сти и си гур но сти. Стил не пре тен ду је на то та ли тет и по то ме 
се раз ли ку је од зна ња. Стил је у епи сте мо ло шкој пред но сти у од но су на 
зна ње: он не во ди ла жној ин те лек ту ал ној то та ли за ци ји. 

Фло бер је жи вео у вре ме ну у ко јем се две крај но сти све ја сни је ис по ља-
ва ју у ро ку од не ко ли ко де це ни ја. С јед не стра не, ро ман ти чар ско на сле ђе 
пред ност да је пе сни штву, књи жев но сти у од но су на на у ку; с дру ге стра не, 
по зи ти ви стич ка док три на и на пре дак на у ке ути чу на ре а ли стич ку по е ти-
ку. За тим, исто ри ја и при род не на у ке за и ста до жи вља ва ју про цват. Ру ше се 
ми то ви, при род не на у ке по ста вља ју хи по те зе о ства ра њу све та на осно ву 
ма те ри јал них до ка за и от кри ћа. По зи ти ви зам ја ча, ре ли ги ја и на у ка се над-
ме ћу у ду хов ној над мо ћи. Ова кав тем по мо рао је угро зи ти ста ра ве ро ва ња 
и иза зва ти пе ри од не из ве сно сти и ду хов ну кри зу.

Шта нам по ка зу је дип тих и ка ко на ста је? При су ство истих мо ти ва у 
оба де ла да је нам за пра во да ус по ста ви мо ве зу на гра ни ци ин тер тек сту-
ал но сти. Ства ра ју ћи ва ри ја ци је оп штих ме ста, Фло бер под вла чи ва жност 
го ру ћих пи та ња: по сто ја ње Бо га, оправ да ност ве ре, ме сто ре ли ги је у дру-
штву, по ре кло све та, по че так ства ра ња, сна гу при ро де, за гроб ни жи вот, 
пи та ње са мо у би ства и слич но. За што се од лу чио за дип тих? Упра во да би 
из бе гао сва ку не по сред ну и ко нач ну тврд њу и да по ка же да стил не пре-
тен ду је на из ве сност и си гур ност – стил ус по ста вља ве зе. Стил при ка зу је. 
То је, по Фло бе ро вим ре чи ма, „књи жев ност ко ја по ка зу је“, а ко ја ни ка ко 
ни је ди дак тич на. 

9 Fla u bert 1988: 731. Пи смо го спо ђи ци Ле ро а је де Шант пи, ју на 1857.
10 Fla u bert 1980: 679–680. Пи смо Лу ју Бу јеу од 4. сеп тем бра 1850.
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За што га је Ис ку ше ње за о ку пља ло чи та вог жи во та? По ку ша ла сам да 
по ка жем да је Фло бе ра мо ти ви са ла же ља да за др жи вред но сти ко је је ба-
шти нио од ро ман ти зма: ис пи та ти ми сте ри ју по сто ја ња, ис та ћи по јам бес-
крај ног, оно стра ног. То је по тка Ис ку ше ња. Ово је упра во и те ма пр вог 
по гла вља ис тра жи ва ња: „Фло бер и ро ман ти зам“. Три вер зи је дра ме осве-
тља ва ју пр ву Фло бе ро ву за ми сао и ге не зу ка ко фор ме, та ко и иде ја. Ва жно 
је би ло освр ну ти се и на нај ва жни је ути ца је још од пи шче ве мла до сти: Спи-
но зу, Мон те ња, Ге теа и Вол те ра. За тим, Фло бе ров Ђа во у Ис ку ше њу друк-
чи ји је од ро ман ти чар ског. Фло бер кри ти ку је не ке од за блу да ро ман ти зма.

Ка ко се и сам су сре ће са су штин ским пи та њи ма на стан ка све та, Ан то-
ни је се му чи на кра ју дра ме и же ли да по ста не ма те ри ја. По след њи пу сти-
ња ков уз вик пре и спи ту је ве ли ку ро ман ти чар ску те му: тран сцен ден ци ју. 
Ве ро ва ње у оно стра ност до во ди се у пи та ње: Фло бер на мер но оста вља очи-
глед ну дво сми сле ност на са мом кра ју дра ме. Из бе га ва ју ћи да ка те го рич ки 
за кљу чи, чи та о цу оста вља про сто ра за раз ми шља ње. На овај на чин и пи-
та ње ве ре и ре ли ги је још јед ном се ис ти че.

Ово ве ли ко и ва жно пи та ње отва ра дру ги део мог ис тра жи ва ња, „Ре ли-
ги ја и спо зна ја: ис ку ше ње и по ку шај“, где раз ма трам на чин на ко ји је ре-
ли ги ја при ка за на у оба де ла. За Ан то ни ја, она је раз лог ње го вог по сто ја ња 
ко ји ће би ти под врг нут мно гим ис ку ше њи ма, али се не ће не ги ра ти. Фло-
бер ста вља хри шћан ство на сам крај ни за ис ку ше ња – је ли реч о нај ве ћем 
ис ку ше њу или о из ба вље њу? 

У че му се са сто ји не до ста так зна ња и ве ро ва ња ка да је ре ли ги ја у пи-
та њу? Фло бер раз два ја ре ли ги о зност, осе ћа ње, од но сно ве ру од дог ме. Ве ра, 
осе ћа ње, ин стинкт пред ста вља ју за Фло бе ра је ди но ле ги тим но ве ро ва ње, 
„нај при род ни је и нај по е тич ни је осе ћа ње“.11 Уко ли ко се за сни ва на та квом 
осе ћа њу, ре ли ги ја се при бли жа ва спо зна ји. Фло бер у ре ли ги ји на ро чи то 
це ни пот чи ња ва ње бес крај ном без по тре бе да се оно де фи ни ше. По то ме 
је она, за јед но с умет но шћу, „ве ли ко ис по ља ва ње Иде је“.12

Овај део мог ис тра жи ва ња ба ви се и про бле мом ре ли гиј ског син кре-
ти зма, ве ли ке те ме у Фран цу ској у дру гој по ло ви ни де вет на е стог ве ка. Ка-
пи тал на Крој це ро ва сту ди ја о ре ли гиј ском сим бо ли зму пре ве де на је на фран-
цу ски, њен ути цај је вр ло ва жан. За тим, Ма те ро ва Кри тич ка исто ри ја гно-
сти ци зма та ко ђе пред ста вља ва жан до при нос. Ре ли гиј ски син кре ти зам и 
еклек ти ци зам по кре ну ће пи та ње ста ту са хри шћан ства у од но су на све ре ли-
ги је и на сва прет ход на ве ро ва ња. Је су ли све дру ге ре ли ги је са мо ре ли ги је, 
а хри шћан ство Ре ли ги ја, нај пот пу ни ји из раз људ ских те жњи? Фло бер овај 
фе но мен на свој на чин при ка зу је у Ис ку ше њу, укљу чу ју ћи ан тич ке бо го ве, 

11 Фло бер 1955: 155: „А ме ђу тим оно што ме ви ше од све га при вла чи то је ре ли ги ја. 
Ти ме ми слим на све ре ли ги је, не на јед ну ви ше од дру ге. Сва ка дог ма по је ди нач но од би ја 
ме, али осе ћа ње ко је их је про на шло сма трам за нај при род ни је и нај по е тич ни је ко је има 
чо ве чан ство“. Пи смо го спо ђи ци Ле ро а је де Шант пи од 30. мар та 1857.

12 Фло бер 1955: 139. Пи смо Луј зи Ко ле од 12. ок то бра 1853.
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гно стич ке док три не и про по вед ни ке, бу ди зам, хри шћан ство. Ове мо ти ве 
пре у зи ма у Бу ва ру и Пе ки шеу, на ро чи то у раз го во ри ма глав них ју на ка са 
опа том, на ко јег је усме ре на Фло бе ро ва оштра иро ни ја, где још јед ном 
осу ђу је ри гид ност дог ме и огра ни че ност кон зер ва тив ног све штен ства. 

Фло бе ров од нос пре ма до ку мен ту ва жан је део овог по гла вља. Им по-
зан тан је број де ла ко ја је Фло бер про чи тао спре ма ју ћи се за ова два књи-
жев на под ви га. Књи ге, ча со пи си, но ви не – до не ких Фло бер до ла зи уз по-
моћ сво јих ути цај них при ја те ља. По ку ша ла сам да по ка жем на ко ји на чин 
Фло бер ко ри сти из во ре и до ку мент. Он их при ла го ђа ва сво јој на ме ри – ло-
ги ка књи жев ног тек ста са свим је друк чи ја од ло ги ке до ку мен та – дис курс 
зна ња пот чи њен је фик ци о нал ном окви ру. 

Ако се ре ли ги ја још увек ни је осло бо ди ла „сво јих ста рих схо ла стич-
ких на ви ка“, шта је са на у ком? У че му се са сто је сла бо сти зна ња и ве ро ва ња 
у овој обла сти? То је те ма тре ћег де ла мо је ди сер та ци је, „Стил и на у ка“. 
На у ка за у зи ма вр ло ва жно ме сто на ска ли Ан то ни је вих ис ку ше ња, на у ка 
нео до љи во при вла чи Бу ва ра и Пе ки шеа. Ва жно је под се ти ти на чи ње ни цу 
да је Фло бер це нио при род не на у ке: „Ко ли ка ши ри на чи ње ни ца и ка ква 
бес крај ност за ми сао!“13 Пред ност при род них на у ка ле жи у ме то ди. Њи хов 
ана ли тич ки и кри тич ки при ступ, по сма тра ње тре ба да по слу же као ду-
хов ни узор свим ди сци пли на ма. Ме ђу тим, не тре ба ме ша ти ана ли тич ки 
при ступ ко ји ис тра жу је узро ке по ја ва са тра же њем Узро ка. Уко ли ко на у ка 
те жи да по ста не но ва ре ли ги ја, да при ме ни сво ју дог му, уко ли ко по ку ша 
да на мет не свој прин цип, на ћи ће се у ис тој за блу ди за тво ре ног си сте ма, 
упа шће у зам ку зна ња.

У овом де лу ба вим се и Фло бе ро вом фа сци на ци јом са мом при ро дом. 
Ни је реч са мо о ро ман ти чар ском на сле ђу – ова искре на за ди вље ност да ти ра 
још из пи шче вог де тињ ства. Фло бер исме ва људ ске по ку ша је да је пот чи не 
пре ко ка ри ка ту ре, гро те ске и бур ле ске у Бу ва ру и Пе ки шеу. У овом де лу 
раз ма трам и те му ри ва ли те та на уч ног и цр кве ног ауто ри те та ко ји на ро чи-
то до ла зи до из ра жа ја у те о ри ји о по стан ку све та, о по че ци ма жи во та на 
Зе мљи. Фло бер ука зу је на ло ше упо тре бе или зло у по тре бе зна ња, не кри-
ти ку је на у ку по се би. 

Че твр ти део мог ис тра жи ва ња, „Исти на, ве ро ват ност, ствар ност – исто-
ри ја, књи жев ност, по ли ти ка“ ти че се по ли ти ке и исто ри је, од но сно при ка-
зи ва ња са ме ствар но сти. Око сни ца овог сег мен та је сте ре во лу ци ја 1848, 
на ро чи то тра у ма тич ни јун ски до га ђа ји у Па ри зу. Не тре ба за бо ра ви ти да 
је пр ва вер зи ја Ис ку ше ња за вр ше на на кон овог ве ли ког по тре са у фран цу-
ској исто ри ји. Са ма чи ње ни ца да је Фло бер од лу чио да свог ју на ка, Све тог 
Ан то ни ја, сме сти у дав на вре ме на, у алек сан дриј ски че твр ти век, го во ри о 
ну жној дис тан ци ко ју је же лео да ус по ста ви у од но су на шо кант ну ствар-
ност; ме ђу тим, у Ис ку ше њу при ме ћу је мо тран спо зи ци ју са вре ме них го ру-
ћих пи та ња и кри за. Бу вар и Пе ки ше да је ја сне хро но ло шке и исто риј ске 

13 Фло бер 1955: 105. Пи смо Луј зи Ко ле од 31. мар та 1853.
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смер ни це ве за не за ре во лу ци ју 1848 – ов де је Фло бе ро ва иро ни ја ра за ра ју-
ћа, ше сто по гла вље је ср це са ти ре. Ре до след по гла вља исто ри ја – књи жев-
ност – по ли ти ка у Бу ва ру и Пе ки шеу ни ка ко ни је слу ча јан. Пи та ње сти ла 
још јед ном се по ста вља: исто ри ја, по пут књи жев но сти, је сте пи са ње ко је 
под ра зу ме ва це ло ви ту ви зи ју ствар но сти. Да су све исто ри је би ле ва ља но 
на пи са не, да им је ме тод био до бар, мо жда је би ло мо гу ће из бе ћи, или ма-
кар убла жи ти, по ли тич ко ра су ло. У по след њем Фло бе ро вом де лу осе ћа мо 
и при звук ње го вог не го до ва ња и из ра зи то не га тив ног ста ва пре ма оп штем 
пра ву гла са на ко ји че сто на и ла зи мо у ње го вим пи сми ма – Фло бер је ову 
по ја ву сма трао есте тич ком ка та стро фом, умно жа ва њем осред њо сти и глу-
по сти. Фло бер кри ти ку је ло ше обра зо ва ње и рђа ве, по гре шне ме то де ко је 
ко ри сте све ште ни ци – рђа во зна ње је чак по губ ни је од не у пу ће но сти. Ње гов 
по ли тич ки иде ал пред ста вља ла би вла да ви на ра зу ма, вла да ви на му дрих и 
про све ће них љу ди, ман да ри на, ка ко их Фло бер на зи ва у пре пи сци. 

Пе ти, по след њи део ис тра жи ва ња, „Фор ма и чи та лац“, по све ћен је Фло-
бе ро вом про се деу и сиг на ли ма ко је да је чи та о цу. Чи та лац тре ба да пре по-
зна спо зна ју и да је раз дво ји од зна ња, ње му се обра ћа моћ сти ла. Чи та лац 
та ко ђе уви ђа од но се из ме ђу два по ме ну та Фло бе ро ва де ла. Упра во се иро-
ни ја, гро те ска и па ро ди ја оства ру ју у чи та о че вој ре цеп ци ји. Чи та о че ва уло-
га је нео п ход на и у пре по зна ва њу сте ре о ти па и оп штих ме ста ко је је Фло бер 
укљу чио у сво ју фик ци ју. 

Иро ни ја за у зи ма по себ но ме сто. Иро ни ја је ва жно епи сте мо ло шко сред-
ство; она пред ста вља от клон у од но су на при ка за на зна ња. Она је кон кре тан 
до каз да је Фло бер од са мог по чет ка ми слио на чи та о ца. Об у хва та и ва ри ра 
чи та ву ле пе зу ко ми ке: смех, ди ја бо лич ни смех, бур ле ску, осмех, це ре ка ње.

За тим, је дан од мо јих ци ље ва у овом де лу ис тра жи ва ња од но сио се на 
на ра тив ни и на ра то ло шки аспект, пре све га Бу ва ра и Пе ки шеа. 

Овај део ди сер та ци је по себ ну па жњу по све ћу је Фло бе ро вој вр ло ве-
штој, фи ли гран ски пре ци зној, упо тре би до жи вље ног го во ра, као и ства ра њу 
го то во му зич ких ва ри ја ци ја до жи вље ног и управ ног го во ра, за тим тех ни ке 
мон та же. Ду жи на ди да ска ли ја у Ис ку ше њу и њи хов од нос пре ма драм ском 
тек сту са мо су не ке од спе ци фич но сти Фло бе ро вог по ступ ка. Сте ре о ти пи, 
све зна ју ћи глас, вр ло че сто су ме та иро ни је и иза зов за чи та о ца. По ли фо ниј-
ски аспект овог ро ма на, по ред бах ти нов ског зна че ња овог пој ма, од но си 
се и на гла со ве мно го број них ли ко ва у Ис ку ше њу и све оп ште ци тат но сти 
у Бу ва ру и Пе ки шеу.

Не из ве сност и не по у зда ност ни су по след ње Фло бе ро ве ре чи: иако је 
ве што из бе гао чвр сто при по ве дач ко упо ри ште, ства ра ју ћи па ра докс фи-
ло зоф ског ро ма на у ко јем се под ри ва не са мо при по ве да че ва по у зда ност, 
не го и са ма при по ве дач ка ин стан ца, Фло бер оста вља чи та о цу да не по у-
зда ност и иро ни ју пре тво ри у за до вољ ство у тек сту. Сам је из ја вио да ро-
ман си јер „не ма пра во да из ра зи сво је ми шље ње о би ло че му“.14 Он, по 

14 Fla u bert 1991: 575. Пи смо Жорж Сан до вој од 5. де цем бра 1866.
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Фло бе ро вим ре чи ма, мо же да га пре не се,15 али не тре ба да га из го во ри. 
Мо ја на ме ра је би ла да от кри јем на чи не ко је је Фло бер иза брао да чи та о цу 
пру жи на го ве шта је у ова два де ла.
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„МЕЂУ ЈАВОМ И МЕД’ СНОМ“ 

– Лаза Костић: 1841– 1910–2010, уредник Љубомир Симовић,
САНУ, Београд 2011 –1

Светозар Кољевић

Жи во пи сна игра про тив реч них, па и не по мир љи вих ста во ва и до ча-
ра них сли ка, по гле да, мо ти ва и на го ве шта ја, игра тек ста и под тек ста, основ-
но је обе леж је све ко ли ког из ра жај ног све та Ла зе Ко сти ћа. Као што је ис так-
ну то у по здрав ној ре чи пред сед ни ка СА НУ на овом ску пу, Ла за Ко стић је 
„уза сав свој ра зно вр сни спи са тељ ски рад, бри нуо [...] бри гу о суд би ни сво-
га на ро да, што га је од ве ло у по ли ти ку, а ба вље ње по ли ти ком од ве ло га је 
у пе штан ску там ни цу. По у чен оним што је ви део и до жи вео у по ли ти ци, 
пе сни ци ма је по ру чи вао да се др же што да ље од те ва ра ли це, а сам је мно-
ге сво је пе сме по ква рио по ли тич ким по ру ка ма и по ен та ма“.2 Али та кво 
не по сред но по ве зи ва ње праг ма тич ног по ли тич ког де ло ва ња и пе снич ког 
сна тре ња би ло је јед но од ка рак те ри стич них про тив реч ја ко ја је Ла за Ко-
стић пом но не го вао – жи вот но, фи ло зоф ски и умет нич ки – у свом зду шном 
опре де ље њу за па ра док сал не „укр шта је“ у свим сфе ра ма прак тич ног и ду-
хов ног жи во та. У сво јим ис хо ди шти ма и по ма ци ма Ла зи но де ло је по чи-
ва ло ко ли ко на на шем на сле ђу усме ног пре да ња то ли ко и на ду бо ком до-
жи вља ва њу из во ра раз ли чи тих вре ме на и кул ту ра, па и ње го ва из у зет но 
ори ги нал на је зич ка обе леж ја, би ла су у не пре ста но у зна ку пе сни ко вог 
„укр штај ног“ кре та ња из ме ђу тра ди ци је и ино ва ци је. Нај зад, у не ким од 
ње го вих нај зна чај ни јих оства ре ња пе снич ка реч се кре ће из ме ђу ни шта-
ви ла и сно ви ђе ња, „дан гу бе“ и „за но са“, „без ње ни це“ и „пле ти сан ке“, нај-

1 Реч приликом представљања овог зборника у САНУ 13. децембра 2011.
2 „По здрав на реч пред сед ни ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти ака де ми ка Ни-

ко ле Хај ди на“, Ла за Ко стић, уред ник Љубо мир Си мо вић, СА НУ, Бе о град 2011, стр. 3. У 
да љим бе ле шка ма: Нав. де ло.
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че шће леб де ћи „ме ђу ја вом и мед’ сном“ као што је при ме тио још ра ни је 
Дра ги ша Жив ко вић.3 У исти мах, мо жда ни је дан наш пи сац до Иве Ан дри-
ћа ни је имао та ко сна жно уко ре ње но умет нич ко осе ћа ње свог тла и та ко 
ду бо ко ко смо по лит ски по глед на свет као Ла за Ко стић, па је уме сно по-
ста ви ти пи та ње ка ко и шта овај збор ник ра све тља ва у по гле ду ло кал них и 
ко смо по лит ских из во ра, окви ра и по стиг ну ћа Ко сти ће вог ства ра ња. 

 Као пр во, ту су они ра до ви ко ји ука зу ју на не ке ве ли ка не ко је је 
Ко стић чи тао и при сно до жи вља вао, а ко ји су га на дах њи ва ли у не го ва њу 
вла сти тих, про тив реч них и ра зно вр сних стил ских обе леж ја. Та ко је, на при-
мер, Не ма ња Ро тар при ме тио да је Ла за Ко стић „пи сао на ви ше је зи ка“ и 
као „осве до че ни еру ди та, при ла зио пи са ћем сто лу у све ча ном бе лом оде-
лу“.4 Ме ђу тим, оста ла је и при ча да је ка сни је „гô к’о од мај ке ро ђен“ ра-
дио у свом ка би не ту – да би од вра тио та шту од ње не на ви ке да га оме та у 
том ње го вом нео збиљ ном по слу. Као „пре фи ње ни есте та, из ра зи те хе ле ни-
стич ке про ве ни ен ци је“, био је, ка ко за па жа ју Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски 
и Иван Га ђан ски,5 та кав по зна ва лац грч ке ми то ло ги је, кул ту ре и је зи ка да 
је у ње го вим пре во ди ма Хо ме ра не са мо „лек си ка вр ло до бра“, не го „и у 
ве ћем скла ду с ори ги на лом не го не мач ки, ен гле ски и фран цу ски пре во ди, 
без об зи ра на њи хо во ве ков но ба вље ње Хо ме ром“.6 По ред то га ње го ва пе-
снич ка реч има ла је ду бо ке из во ре у де ли ма мно гих дру гих пи са ца и ми-
сли ла ца, а на ро чи то у Дан теу, Шек спи ру и на шој на род ној по е зи ји. „Ла бу-
до ва пе сма“ ње го ве љу бав не по е зи је не по сред но је и је зич ки на дах ну та 
Дан те ом, а, као што је при ме тио Пре драг Про тић, „по не ки од ње го вих сти-
хо ва по то ну и ма ни ру мо гу да за зву че, и зву че шек спи ров ски“, док се „у ње-
го вим пре во ди ма Шек спи ра осе ти [...] као при звук глас на род ног пе ва ча“.7 
У том окви ру Про тић раз ма тра и пи та ње ко ли ко је Ла за „пра ви ро ман ти-
чар“ – уз на по ме ну да „у ње го вој по е зи ји има и мно го кла си ци стич ког и 
ба рок ног на сле ђа“.8 А у раз ма тра њу по гле да Ла зе Ко сти ћа на по е ти ку на-
род ног пе сни штва На да Ми ло ше вић-Ђор ђе вић ука зу је ко ли ко je и ка ко је 
Ла за Ко стић био „сво је вр сни ан ти ци па тор фол клор не се ми о ти ке XX ве ка“,9 
док су сло же на пи та ња од но са Ла зе Ко сти ћа и Шек спи ра не дав но по дроб но 
ра све тље на – на пре ко 150 стра ни ца – у књи зи Све то за ра Пе тро ви ћа.10

3 Ви де ти: Европ ски окви ри срп ске књи жев но сти, IV, Про све та, Бе о град 1944, стр. 
10–11.

4 „Сла вуј у Зма је вом гне зду или ка ко је Ла за Ко стић ту ма чио по е зи ју Зма јо ви ну“, 
Ла за Ко стић, стр. 126.

5 Исто.
6 „Ла за Ко стић и ан ти ка – не ке па ра ле ле“, Нав. де ло, стр. 316–317.
7 „Вељ ко Пе тро вић о Ла зи Ко сти ћу“, Нав. де ло, стр. 103.
8 Исто, стр. 102.
9 „Ла за Ко стић о по е ти ци срп ских на род них пе са ма“, Нав. де ло, стр. 227.
10 Ви де ти: „Шек спир и др Ла за Ко стић“, Ла за Ко стић, СА НУ – Ака дем ска књи га, 

Бе о град – Но ви Сад 2010, стр. 23–181.
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 Из у зет но је зна чај но у овом збор ни ку раз ма тра ње Ко сти ће вих до-
дир них та ча ка с Дан те ом, ко је се, као што ука зу је Мир ја на Д. Сте фа но вић, 
не сво де са мо на при зи ва ња мр тве дра ге у пе сми „San ta Ma ria del la Sa lu te“, 
у ко јем од зва ња Дан те ов „пр ви над зе маљ ски су срет с већ не ко ли ко де це ни-
ја умр лом Бе а три чом“, су срет опи сан у три де се том пе ва њу „Чи сти ли шта“.11 
Још ду бље Ко сти ће ве ве зе с Дан те ом огле да ју се у по ре ђе њу тог вр хун ца 
ње го вог пе снич ког из ра за с пр вим со не том из Дан те о ве ра не збиркe Но ви 
жи вот. По ред то га што су обе пе снич ке тво ре ви не зна ме ни то дво је зич не, 
за јед нич ка им је и она „ма са ино ва ци ја“ „ко ја се украт ко мо же опи са ти као 
скок у но ву по е ти ку, а да се при том уоп ште не за бо ра вља ба шти на“.12 Ко-
ли ко је Ко сти ће ва пе сма аван гард на ви ди се по уво ђе њу стра них ре чи у 
„ри мо ва ни за вр шни стих сва ке стро фе“, а ко ли ко је она у ду бо кој тра ди-
ци ји љу бав не по е зи је на зи ре се у за ми сли уво ђе ња чак и те ле сног би ћа у 
ви ше ста ње бла жен ства, у „рај“.13 Та ду бо ка срод ност уоч љи ва је и у не ким 
зна чај ним по је ди но сти ма као што је упо тре ба ре чи „sa lu te“ у обе пе сме – 
и то не у сми слу по здра ва не го у сми слу ис ка за „бла жен ства“ ко је „за љу-
бље ни до би ја ју ис пу ње њем же ља“.14 А упра во та „тран спо зи ци ја ре ал ног 
у иде ал но и иде ал ног у ре ал но“, та „ме та мор фо за „чул ног у ап стракт но“, 
ка ко је то фор му ли сао још ра ни је Дра ги ша Жив ко вић, ко јег на во ди Ми ло-
сав Те шић, пред ста вља Ко сти ћев крај њи „укр штај“,15 те мељ но обе леж је 
ње го вог жи вот ног пу та, до жи вља ја све та и ства ра лач ких до ме та. Сто га 
ни је ни чу до што су мно ги Ко сти ће ви тек сто ви у вре ме сво је по ја ве би ли 
то ли ко нео бич ни да су и мно ги ма упу ће ним у књи жев на пи та ња из гле да ли 
на стра ни. 

 У фор мал ном по гле ду та ко ђе је зна ко ви то да је Ко сти ћев стих и у 
мно гим дру гим ње го вим пе сма ма ори ги на лан ко ли ко и тра ди ци о на лан, 
да у њи ма, као што на по ми ње Дра га Зец, „по ред ри мо ва них на ла зи мо и 
не ри мо ва не по ет ске тек сто ве, оне у ко ји ма су сти хо ви без ри ме утка ни у 
ри мо ва но по ет ско де ло“, те да још уз то „Ко сти ће ве ри ме мо гу би ти чи сте 
или асо нант ске“, тј. у зна ку по ду да ра ња во ка ла, али не и кон со на на та.16 
Исто је та ко за ни мљи во да је и „San ta Ma ria del la Sa lu te“ ис пе ва на у ок та ви 
као стро фи, у јед ном од ро ман ских пе снич ких об ли ка, ко ји се, ка ко на го ве-
шта ва Ми ло рад Па вић, већ сто ти нак го ди на не баш нај у спе шни је, не го вао 
у срп ској књи жев но сти.17 А по себ но је зна чај но да је ме та фо ра као нај тра-
ди ци о нал ни ји стил ски троп по ста ла код Ко сти ћа основ но зна ме ње не обич-
но сти ње го вих тек сто ва упра во сто га што је из ра сла у све ко ли ки на чин 

11 „VI TA NO VA Ла зе Ко сти ћа“, Ла за Ко стић, СА НУ, Бе о град 2011, стр. 40.
12 Исто, стр. 41.
13 Исто, стр. 42.
14 Исто.
15 Ви де ти: Ми ло сав Те шић, „’Мо ја дан гу ба’ Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 52.
16 „Ри ма и асо нан ца у по е зи ји Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 27.
17 „По ре кло ок та ве у пе сми Ла зе Ко сти ћа ’San ta Ma ria del la Sa lu te’“, Нав. де ло, стр. 11.
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ње го вог из ра жа ва ња, у „је зич ко пи јан ство“, по Ви на ве ру „ве ли ко и про-
роч ко“, али, ка ко на по ми ње Ду шан Ива нић, пи јан ство ко је је „по вре ме но 
гу ши ло ре цеп ци ју ње го вог опу са“.18 Да ка ко, уче ста ле ме та фо ре не из бе-
жно по ја ча ва ју „ви ше сми сле ност“ оно га што се ка же,19 али „ме та фо ром 
се текст осло ба ђа ре фе рен ци јал не од ре ђе но сти и по ста вља у отво ре ни, 
стал ни про цес про из вод ње зна че ња за ко ја не по сто је [...] ана ло ги је у је-
зич кој ди ја хро ни ји ни ти у те ку ћој је зич кој прак си“.20

У ве зи с тим је и јед но од основ них обе леж ја Ко сти ће ве вер бал не из-
ра жај но сти, ње го ве ко ва ни це, лек сич ке фор ме и об ли ци ко је су, да ка ко, 
ка ко на по ми ње Ива нић, не го ва ли ма ње успе шно и дру ги пи сци као што 
су П. Со ла рић, С. М. Са рај ли ја, Ђ. М. Ко дер. Али Ла за Ко стић је „је ди ни“ 
ме ђу њи ма „сво јим рас ков ни ком не по гре ши во отва рао две ри и је зи ка и 
ље по те“.21 И то не са мо сво јим успе лим ори ги нал ним ко ва ни ца ма, не го, 
као што ис ти че Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, вр ло че сто ожи вљу ју ћи лек си ку 
ста ре срп ске књи жев но сти и ње не мо де ле ко ва ња но вих ре чи, та ко да мно-
ге Ла зи не нео бич не ко ва ни це – као што су „бла го част“, „бо ран“, „бре жан“, 
„жи во да вац“, „пла во та“, „чел ник“ – „при па да ју цр кве но сло вен ском је зич-
ком на сле ђу“.22 Та ква је и реч „пре зор“, ко ја ни је, као што се по не кад ту-
ма чи, ни ко ва ни ца ни ти зна чи „пре зир“, не го „ар ха ич на цр кве но сло вен ска 
реч са зна че њем ‘охо лост’“.23 Та кве и слич не ре чи, са сво јим из вор ним 
зна че њем, не дво сми сле не су на зна ке Ла зи ног не го ва ња „укр шта ја“ у је зи-
ку, као и ње го вог из у зет ног лин гви стич ког, фи ло ло шког, фи ло зоф ског, 
књи жев ног и те о ло шког обра зо ва ња, пу но ће ње го вог „фи ло ло шког на го на 
и зна ња“, као што је при ме тио још Ми лош Цр њан ски.24

Та ква је зич ка обе леж ја, ис ти че за тим Пре драг Пи пер, во де и у ра зно-
вр сне об ли ке древ ног пе снич ког сред ства по на вља ња – од кла сич ног по-
на вља ња исте ре чи да би се на гла си ло оно што она озна ча ва до рас ко шне 
пе снич ке ор ке стра ци је по на вља ња ствар них ети мо ло шких ко ре на раз ли-
чи тих ре чи („пле ти сан ка“, „пле ти во“, „пле ти ља“, „пле теш“25), па и пе снич-
ког за ми шља ња њи хо вих ана ло ги ја ко је че сто оста је у зна ку „ока зи о на ли-
за ма“,26 то јест јед но крат не упо тре бе ко ју је зик не ста вља у да љи про мет. 
Та ко је, на при мер, Ко стић „на пра вио при дев гње вит и до био по треб но са-
звуч је“ у сти хо ви ма „пи са на сло ва пла ме ног ли ка, / гње ви та бељ ца ог ње-

18 Ду шан Ива нић, „Ра ни Ла за Ко стић – све моћ ме та фо ре“, Нав. де ло, стр. 24.
19 Исто, стр. 15.
20 Исто, стр. 25.
21 Исто.
22 „Оти сци је зич ке про шло сти у де ли ма Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 64.
23 Исто.
24 Ви де ти: Пре драг Пи пер, „О по на вља њи ма ко рен ских мор фе ма у Пе сма ма Ла зе 

Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 73.
25 Исто, стр. 72.
26 Исто, стр. 69.
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ви тим мла зом“.27 У та квом из ра жа ва њу – као у не кој на род ној ети мо ло ги ји 
– до во де се у ве зу ко ре ни ре чи „гнев“ и „огањ“, у ве зу ко ја „не ма по у зда но 
ети мо ло шко оправ да ње, али има успе лу екс пре сив ност“.28 А у окви ру та-
квих уви да у при ро ду Ла зи ног је зи ка, као што ис ти че Ми ло рад Ра до ва но-
вић, тре ба има ти на уму и па ра док се Ла зи них лин гви стич ких ста во ва ко ји 
под ра зу ме ва ју да „књи жев ни је зик ва ља да бу де ра зу мљив сви ма, да бу де 
без не по треб них ре чи из дру гих је зи ка, али и са ин тер на ци о на ли зми ма и 
нео ло ги зми ма где год су ови по треб ни, на ро чи то у до ме ну лек си ке ап стракт-
не се ман ти ке, те са осла ња њем и на тра ди ци о нал ни во ка бу лар (тзв. ‘сла ве-
ни зме’, и ‘књи шке ре чи’, и сл.)“.29 Украт ко, лин гви стич ки при ло зи у овом 
збор ни ку ба ца ју зна чај но, но во све тло на из во ре, при ро ду и не ка из у зет но 
зна чај на обе леж ја Ла зи ног пе снич ког је зи ка.

У збор ни ку су у ви ше на вра та раз ма тра на и основ на обе леж ја ра зно-
ли ке Ла зи не ре цеп ци је, од пр вих мла да лач ких оду ше вље ња с ко ји ма су у 
по чет ку при ма не ње го ве пе сме до по то њих ра ди кал них спо ре ња вред но-
сти и об ли ка ње го вог ства ра ла штва, с тим што је по себ но ука за но и на 
те шко ће с ко ји ма су ње го ва пе снич ка реч и ми сао на ла зи ле сво је ме сто у 
но ви јој срп ској књи жев но сти. Чак ни ње гов „ду хов ни двој ник“ Ста ни слав 
Ви на вер, као што се се ћа Све тла на Вел мар-Јан ко вић,30 ни је за жи во та до-
че као об ја вљи ва ње сво је књи ге о Ла зи Ко сти ћу, иако је упра во он већ у 
сво јим ра ни је об ја вље ним огле ди ма вас кр сао Ла зу Ко сти ћа у пре де ли ма 
но ви је срп ске књи жев но сти и кул ту ре. Ту су за тим и мно го број не из у зет но 
те ме љи те и пре ци зне ана ли зе Ла зи них де ла, ре ци мо Те ши ће во раз ма тра-
ње пе сме „Мо ја дан гу ба“, ко ја ова пло ћу је рас кош мла да лач ких осе ћај них 
и ми са о них за но са у слут њи њи хо ве ко нач не жи вот не за луд но сти: „Раз о-
ча ре ње ре ал ним жи во том, ни шти те љем мла да лач ких иде а ла и уз но са 
уво ди пе сни ка у зо ну там ног [...] пе ва ња, [...] ду бо ко сет ног, но стал гич ног 
до очај ни штва“.31 У ана лог ном сми слу за ни мљи во је и раз ма тра ње Зо је 
Ка ра но вић Ла зи ног „мит ског по и ма ња све та“ у пе сма ма као што су „Ме ђу 
зве зда ма“ и „Ви ло ван ка“,32 као и ука зи ва ње Ива на На сто ви ћа ко ли ки је 
„зна чај про ту ма че них сно ва Ла зе Ко сти ћа за раз у ме ва ње и ње го ве лич но-
сти и ње го вог де ла“.33 Нај зад, зна чај не су и ана ли зе Ла зи ног драм ског ства-
ра ла штва, по себ но ње го ве тра ге ди је Мак сим Цр но је вић у све тло сти, ка ко 
ка же Зо ри ца Не сто ро вић, на шег ми та о „ко би“ ле по те.34 А ту су и успо ме не 

27 Исто, стр. 76.
28 Исто.
29 „По во дом Ла зе Ко сти ћа: Оглед о је зи ку“, Нав. де ло, стр. 85.
30 Ви де ти: „Реч о Ла зи Ко сти ћу и Ста ни сла ву Ви на ве ру“, Нав. де ло, стр. 115.
31 „’Мо ја дан гу ба’ Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 52.
32 „Мит ско по и ма ње све та и веч но жен ско на ду хов ној вер ти ка ли Ла зе Ко сти ћа“, 

Нав. де ло, стр. 149.
33 „Сно ви Ла зе Ко сти ћа и њи хов зна чај“, Нав. де ло, стр. 165.
34 „Фе но мен му шке ле по те у пе сни штву Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 136.



Пе тра Кра ља на вре ме ка да је играо „сво ју на слов ну уло гу“ у тој тра ге ди ји,35 
као и се ћа ња Ар се ни ја Јо ва но ви ћа на ре жи ра ње Мак си ма Цр но је ви ћа,36 Ра-
све тље ни су, за тим, раз ли чи ти ви до ви Ла зи ног при сту па по зо ри шном 
ства ра ла штву,37 ње го ве по зо ри шне кри ти ке,38 а у освр ту Љу бо ми ра Си мо-
ви ћа по себ но и пи та ње ка ко би се и да ли би се Ла зи не дра ме мо гле и да-
нас по ста вља ти на сце ну.39 Ту су, нај зад, и раз ми шља ња о све тло сти ко ју 
Ла зи но све ко ли ко ства ра ла штво ба ца на на ша да на шња смут на вре ме на – 
а у освр ту Не ма ње Ро та ра на Ла зи ну Књи гу о Зма ју, из ме ђу оста лог, и ди-
јаг но зе бо ле сти на шег вре ме на, па чак по не где и су ге ри са не те ра пи је за 
на ше про бле ме, ко је ну де Ла зи на ми сао и ње гов до жи вљај све та.40 Ни шта 
ма ње за ни мљи ва су и мно га дру га ра све тље ња Ла зи ног де ла и ми сли, ко ја 
не мо гу ов де би ти ни по ме ну та због крат ко ће вре ме на, из у зев у окви ру 
на по ме не да би вре де ло по гле да ти и при ло ге мно гих дру гих ауто ра због 
све тло сти ко ју они ба ца ју на не ка сре ди шња пи та ња срп ске кул ту ре. 

Нај зад, и у овом збор ни ку се по но во по ста вља и раз ра ђу је у ра зним 
аспек ти ма древ но пи та ње да ли је Ла за са мо „тор зо од ве ли ког пе сни ка,“41 
као што је то твр дио Вељ ко Пе тро вић 1911. го ди не, од но сно да ли ње го во 
де ло пред ста вља са мо „фраг мент“ ње го вих „ве ли ких, рет ко ве ли ких спо-
соб но сти“, као што је три де сет го ди на ка сни је ка за ла, „упо тре бив ши јед ну 
не што мек шу реч“, Иси до ра Се ку лић.42 Ме ђу тим, у ве зи с та квим су до ви ма 
Љу бо мир Си мо вић је при ме тио да по не ки тор зо „без гла ве, но гу и ру ку, 
мо же би ти екс пре сив ни ји и дра ма тич ни ји, па чак и мо ну мен тал ни ји, од 
мно гих скулп ту ра ко је има ју и гла ву, и но ге, и ру ке“.43 У сва ком слу ча ју, 
Ла за Ко стић је сво јом пе снич ком реч ју – као и „укр шта ји ма“ сво је лич но-
сти и пе ча том ко ји је дао свом вре ме ну и срп ској кул ту ри – „у на шем до бу 
при су тан као жи ва чи ње ни ца, без ко је се не мо же ни за ми сли ти не са мо 
наш ро ман ти зам, не го ни на ше мо дер но пе сни штво“.44 Ко стић је, на и ме, до-
шао „до оних ви си на ко је ‘тек у за но су про ро ци слу те’“,45 а на тим ви си на-
ма он се као „пје сник „раз бо ко рио“ и у на шој књи жев ној „са вре ме но сти“.46 

35 „Ка ко сам играо Мак си ма Цр но је ви ћа“, Нав. де ло, стр. 285.
36 Ар се ни је Јо ва но вић, „Ка ко сам ре жи рао Мак си ма Цр но је ви ћа, Нав. де ло, стр. 

273–283.
37 Ви де ти: Пе тар Мар ја но вић, „Ла за Ко стић и глу ма“, Нав. де ло, стр. 251–272. 
38 Мар та Фрајнд, „По зо ри шне кри ти ке Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 299–306.
39 „О тра ге ди ја ма Ла зе Ко сти ћа“, Нав. де ло, стр. 289–298.
40 Ви де ти: „Сла вуј у Зма је вом гне зду“, Нав. де ло, стр. 133. 
41 Ви де ти: „Реч пред сед ни ка Ор га ни за ци о ног од бо ра ака де ми ка Љу бо ми ра Си мо-

ви ћа“, Нав. де ло, стр. 5.
42 Ви де ти: исто.
43 Исто, стр. 6.
44 Исто.
45 Исто.
46 Јо ван Де лић, „Ла за Ко стић и срп ско еп ско пје сни штво два де се тог ви је ка“, Нав. 

де ло, стр. 397.
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Нај ши ре гле да но, да ка ко, у оно зе маљ ским ди ја ло зи ма у пе сма ма Ива на В. 
Ла ли ћа и Ма ти је Бећ ко ви ћа, у есе ји ма, пе сма ма, па и у об ја вљи ва њу Снев-
ни ка Љу бо ми ра Си мо ви ћа, у ме три ци и по не ком мо ту Ми ло са ва Те ши ћа. 
Али он је исто та ко жи во при су тан и као исто риј ска слут ња у не ким од нај-
но ви јих пе са ма Ђор ђа Сла до ја ко је се од ли ку ју ши ри ном и ду би ном сво јих 
асо ци ја ци ја у сли ка ма на шег са вре ме ног лу та ња по но вим без из ла зји ма. 
У та квим сти хо ви ма Ђор ђа Сла до ја „‘по ли тич ке’ пје сме“ Ла зе Ко сти ћа „на-
ла зе свој от клик [...] под стак нут са вре ме ним исто риј ским ужа си ма и по ра-
зи ма“.47 Та ко, на при мер, у не дав но об ја вље ној „Ба ла ди о Ла за ру“ опет та мо 
не ки „Ла зар“:

Ра ди грч ку гим на сти ку
Да по пра ви крв ну сли ку
И пред ста ве о пе сни ку
Про ту ви и без ум ни ку. [...]

Тр чи не куд као ма нит,
Древ ни мла дић, ви лен ста рац
Те ло мо ра би ти гра нит
Увек спрем но на уда рац.48

Ко стић је, украт ко, у па ра док сал но сти сво је по ја ве, из ме ђу оста лог, и 
„наш са вре ме ник“, ко ји нам у свом по и ма њу и до жи вља ва њу кул тур них и 
књи жев них фе но ме на, у свом пре о бли ко ва њу жи вот не ствар но сти у окви-
ри ма мит ских пеј за жа фол клор не, хе лен ске и хри шћан ске кул ту ре, отва ра 
не слу ће не пе снич ке ви ди ке и асо ци ја ци је. Сто га ни је ни чу до што је би ло 
по треб но мно го вре ме на да се на зре ње го ва ми са о на и пе снич ка ве ли чи на 
и да се схва ти да ње го ве ко ва ни це и је зич ке пу сто ло ви не ни су ни ка кве на-
стра но сти ни про из вољ но сти не го ду бо ко тра ди ци о нал но уте ме ље не и 
сло бод но до ча ра не ду хов не пу сто ло ви не, као што је то и ње го ва пе снич ка 
реч на вр хун ци ма сво јих оства ре ња. На свом жи вот ном пу ту и у сво јој по-
е зи ји Ла за Ко стић се кре тао, као и ми да нас, „ме ђу ја вом и мед’ сном“, из-
ме ђу „без ње ни це“ и „пле ти сан ке“, и то не са мо у ерот ском и умет нич ком, 
не го и у те о ло шком, фи ло зоф ском, по ли тич ком и ег зи стен ци јал ном сми-
слу – у зна ку „укр шта ја“ две не по сто је ће ре чи у срп ском је зи ку! А и у том 
на шем да нас ак ту ел ном „укр шта ју“ ни шта ви ла и че жње за сно ви ђе њем 
слу ти се „дах веч но сти“ као на го ве штај све ко ли ке суд би не људ ског ро да.

47 Исто, стр. 396.
48 Ви де ти: исто, стр 396. Ова пе сма Ђор ђа Сла до ја об ја вље на је у ба ња луч ком ча-

со пи су Кра ји на, г. IX, бр. 31–32, је сен-зи ма 2009/10, стр. 351–352.
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ORPHEUS LYRICUS ЕТ DRAMATICUS* 

Мирјана Д. Стефановић

Ка ко сва ки чин го во ра под ра зу ме ва у се би, или би бар та ко тре ба ло 
да бу де, и од го вор на не ко пи та ње, пред овим ува же ним ауди то ри ју мом, а 
по ча ство ва на и за хвал на по зи вом да го во рим на три би ни Ака де ми ји не 
Би бли о те ке, по ку ша ћу да нас да одговa рaм на јед но по ма ло не гра ма тич ко 
пи та ње, на и ме – шта је Ла за Ко стић. 

Пред ста вља ју ћи да нас две књи ге с дво ји цом глав них ју на ка, бар до ва 
срп ске ли ри ке и срп ске дра ме, мо же мо да утвр ди мо њи хов раз го вор, као и 
ди ја лог са вре ме не по е зи је са соп стве ном ба шти ном. Пе сник Љу бо мир Си-
мо вић и пе сник Ла за Ко стић на шли су се у укр шта ју и у ва ле ру ту ма ча 
по е зи је, и лир ске и драм ске. Ко ли ко је упут но обра ћа ти се овим две ма ва-
жним књи га ма, оној ори ги нал но на сло вље ној Ла за Ко стић у ан то ло гиј-
ској еди ци ји „Де сет ве ко ва срп ске књи жев но сти“, у ко јој се сва ка књи га 
име ну је пе сни ко вим име ном, то ли ко је, за ову да на шњу при чу и ово да на-
шње раз ми шља ње ва жан спој тог на сло ва са збор ни ком ра до ва с на уч ног 
ску па о Ла зи Ко сти ћу. Ва жно је то због од го во ра на им пли цит но по ста-
вље но пи та ње. Ре кла бих и кра ће и јед но став ни је. До ових књи га чи ни се 
да је срп ска књи жев на исто ри о гра фи ја од го ва ра ла на пи та ње о то ме ко је 
Ла за Ко стић. Од ових на сло ва, ме ђу тим, исто ри ја књи жев но сти, за хва љу-
ју ћи ака де ми ку Си мо ви ћу, ње го вој мо но гра фи ји о Ла зи Ко сти ћу, об ја вље-
ној у Из да вач ком цен тру МС и под ру ко вод ством глав ног уред ни ка еди-
ци је, го спо ди на Ми ра Вук са но ви ћа, као и овим Ака де ми ји ним збор ни ком, 
уре ђе ним зна лач ком истом ру ком госп. Си мо ви ћа, у при ли ци смо да од го-
во ри мо на јед но још ва жни је пи та ње, на и ме: шта је Ла за Ко стић.

На из глед по вр шан, јер ра сут на ви ше на уч них, кул тур них и по ли тич-
ких обла сти, Ла за Ко стић је и сво јим су вре ме ни ци ма, и мно ги ма да нас, 
чак ви ше не го мно ги ма, де ло вао и де лу је сат кан је ди но од ка лам бу ра, раз ба-
ру ше ног и не са бра ног опи са, бон ви ван ским од но сом пре ма жи во ту, ле по-
ре ко шћу као до сет ком, па се по вр шно за кљу чи ва ло о то ме ка ко је алу зи ја 
у ње га плит ка, ка ко је све игра ре чи ма за тре ну так по год на, али да у њој 
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не ма те мељ но сти, a по го то ву не ма си сте ма. Упо зо ра ва нас, ме ђу тим, пе сник 
да га па жљи во чи та мо и да је нам не бро је но при ме ра за то, од ко јих је и је-
дан до вољ но илу стра ти ван. Сво ју ауто би о гра фи ју за по чи ње ре че ни цом: 
„Ро дио сам се у се лу Ко ви љу ко је ле жи по ред исто и ме ног ма на сти ра“. 
Упра во тим ре дом, а не обр ну то. Већ овим ис ка зом по ка зу је сво је огром но 
исто риј ско зна ње, јер су ме ста на ста ја ла уисти ну по ред ма на сти ра. И ни-
ка ко друк чи је. А и та ре че ни ца ту ма че на је као згод на пе сни ко ва по ша ли-
ца. А ни је. На пи та ње о то ме шта је Ла за Ко стић од го вор на овом ме сту 
мо же да гла си: ве ли ки зна лац кул ту рал не исто ри је. Љу бо мир Си мо вић ка же: 
„...ис под при вид не про тив реч но сти ука зу је (се) ду бо ка до след ност“. Шта 
је, да кле, Ла за Ко стић?

Кад се да нас ука же на ва жност ми та о Про ме те ју, он да се у ту ма че њу 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа по ја ви ин тер пре та ци ја Ко сти ће ве кон цеп ци је ове 
ста ре ху ма ни зо ва не при че и то упра во као по го дан још је дан од го вор на 
пи та ње: шта је Ла за Ко стић. По го то ву ми се чи ни од пре суд не ва жно сти 
она ди рект но ка за на ни јан са о не рас ки ди вој ве зи ли ри ке и тра ге ди је, а на 
при ме ру Про ме те ја и Мак си ма Цр но је ви ћа.

А јед но од два ју Си мо ви ће вих от кри ћа, ко ја се пу бли ку је да нас, пе сма 
„Дим“, до во ди Ко сти ће вог са бе сед ни ка, пе сни ка и ту ма ча Си мо ви ћа, до 
још јед не ка ри ке у лан цу од го во ра на већ по ста вље но пи та ње. Уви ђа ју ћи 
ко ли ко се ов де у Ла зи ној по е зи ји ви ди сан, ко ји до би ја, ко нач но, „ста тус 
ре ал но сти“, да нас се мо ра при хва ти ти и друк чи је ту ма че ње пој ма фан та-
сти ке у књи жев ном тек сту, јер је, ево, већ пе снич ки по ка за но ко ли ко књи-
жев ност има сво ју ствар ност у ко јој ни је уоп ште хи пер бо лич но кад Мар ко, 
на при мер, ско чи пет ко па ља у ви си ну, или кад По пин коњ „обич но осам 
но гу има“. Ла за Ко стић је бал за ков ски, да кле, сво јом пе снич ком прак сом 
дао упут ства бу ду ћем те о ре ти ча ру књи жев но сти.

Од но сом па ган ског и хри шћан ског, за тим и сло јем усме ног на род ног 
у умет нич кој по е зи ји, Ла за Ко стић је срп ску књи жев ност увео у аван гар-
ду. Оrphe us dra ma ti cus у Ла зи ном по ет ском по ступ ку, као раз у ме ва на при-
сут на ком по нен та па га ни зма, до не кле ре тар ди ра на, по ста ће отво ре ни ја у 
аван гар ди. Осе ћа ње све та, ин спи ри са но и хри шћан ским сло јем, усло ви ће, 
из ме ђу оста лог, иде ју укр шта ја на свим ни во и ма, ве зу, спој чак!, ста ро грч-
ког и хри шћан ског, мо жда и кроз пе снич ку па ра бо лу Про ме те ја, о че му то-
ли ко на дах ну то мо же да се чи та у там но пла вим ко ри ца ма ко лек ци је „Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти“. Ваг не ров ски, ка ко је то још Ми лан Ка ша нин 
до бро слу тио, наш пе сник је кон тра пунк ти рао те ме, про бле ме, рит мо ве. 
Са мо оном ко ме се уме сто уха до го ди ђон не мо же да осе ти ри там ко ји из-
би ја из па жљи во би ра них ре чи, из по тра ге за по нор ни цом њи хо ва сми сла, 
а у сти ху у пе сми или сти ху у тра ге ди ји пре ва зи ђе кон вен ци о нал ност зма-
јев ски уса ђе не фор ме, без ика квог раз ми шља ња о сми слу та ко рит мич ки 
вр хун ски од не го ва ног пе снич ког ге ста. Упра во због обра зо ва не рас ко ши 
пе сни ков стих и ње гов сми сао ви со ко је зах те ван за слух, за ум, за ду шу. 
Ако не за бру ји ор ке стар ски, за не ме ће у чи та о цу.
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Отуд по но во исто пи та ње: шта је Ла за Ко стић? Гра ма тич ки ве ро ват-
но не пра вил но, сти ли стич ки је ис прав но упра во ова ко би ти упи тан, јер 
ука зу је на ва жност ове по е ти ке у скло пу по е ти ке срп ске по е зи је. Оно ли-
ко, на и ме, ко ли ко су га пе сни ци с кра ја ње го вог до ба сла ви ли, нај пре они 
из хр ват ске књи жев но сти, и оно ли ко, ако не још и др ски је, по ти ра ли књи-
жев ни кри ти ча ри и исто ри ча ри, бу ду ћи ту ма чи по че ће да му од ре ђу ју по-
зи ци ју по по е тич ком ре зул та ту. Од го ва ра ју ћи, отуд, на већ не ко ли ко пу та 
по ста вље но пи та ње, ви ди се да кључ за раз у ме ва ње Ко сти ће вог ства ра ла-
штва ње го во до ба ипак ни је има ло. За то су му у круп не ома шке узи ма ли 
и бри љант не рас пра ве о Зма је вој и Бран ко вој по е зи ји, ко је су све пи са не из 
ви зу ре соп стве ног раз у ме ва ња ли ри ке, и сти ха, и је зи ка. Су ви ше га сме-
шта ју ћи у иде ју ба нал не хри сти ја ни за ци је, ње го во до ба би ло га је од ба ци ло 
и од ба ци ва ло. Шта је, да кле, Ла за Ко стић от кри ва ће тек аван гар да. С на дом 
да не пре те ру јем, ре кла бих да га је раз от кри ло да на шње на ше раз у ме ва ње. 
Оно ли ко ко ли ко га је по спрд ни ано ни мус ча со пи са Врач по га ђач гле дао 
са мо дво гле дом кон цеп ци је ко ја је обо је на на ци о нал ним ин те ре сом, ко ли ко 
га је Љу бо мир Не дић, ина че ви ше не го за ни мљив кри ти чар, опо ро ту ма-
чио из по зи ци је ути ли та ри стич ког ста ва о пе сни штву, ко ли ко га је Јо ван 
Скер лић, не при ко сно ве ни ауто ри тет за мно ге пе ри о де до да на да на шњег, 
бри сао из сво је буд нич ке књи жев но на уч не по е ти ке, а аван гар ди сти усто-
ли чи ли пе смом „Спо мен на Ру вар ца“, па се ства ра лач ки, по пут Раст ка Пе-
тро ви ћа, по и гра вао с пе сни ко вим ста вом о Бо го мај ци, то ли ко се да нас Ла за 
Ко стић ис прав но ви ди у по е тич ком спо ју два књи жев на ро да: ли ри ке и 
дра ме, да кле, Orp he us lyri сus и Orp he us dra ma ti cus.

Укр шта ју ћи гра ђан ски ли бе рал ни став 18. сто ле ћа пре ма књи жев но-
сти, ко ја зна ко ви то да је пу то каз на ци о нал ној кул ту ри, с из вор ним на ци о-
нал ним, тј. с усме ним пе сни штвом у нај ши рем сми слу ре чи, Ла за Ко стић је 
сâм со бом и сво јим де лом од го во рио на то шта је пе сник: упра во је то ства-
ра лац ко ји улан ча ва не рас ки ди вост на ци о нал не тра ди ци је. Ге ни је, ко јег је 
го то во не мо гућ но по дра жа ва ти у фор ми, до био је ства ра лач ке са пут ни ке, 
ма да овај из раз и ни је баш аде ква тан кад је реч о ме ђу ра ћу у ко јем осве-
тла ни зра че Ми лош Цр њан ски и Раст ко Пе тро вић. Ко сти ћев ин фер нал ни 
бо ра вак у оку соп стве них су вре ме ни ка, пре тво рио се да нас у еден ски врт 
по е ти ке ко јој је раз у ме ва ње и од го вор на пи та ње да ла да на шња књи жев на 
на у ка. От кла ња ју ћи сву мно го знач ност пој ма пе снич ког, а до крај но сти свог 
ства ра лач ког би ћа мар љи во и са мо пре гор но ис пи су ју ћи сту ди је о срп ском 
сти ху, о сво јој пе снич кој са бра ћи и о искон ском по ет ском у да ле кој, че сто 
нам за там ње ној про шло сти, по ка зао је ко ли ко је си сте ма ти чан у то ме ко-
ли ко и шта све то обе ле жа ва – по е зи ју. Са мо га тре ба па жљи во чи та ти, 
без пред ра су да већ до не се них кљу че ва/кри тич ких су до ва и раз у ме ти да 
је Ко сти ће ва ор феј ска те ма то ли ко јед но став на, она ква ка кву је спе вао у 
„По стан ку пе сме“ или у „Бе се ди“ још на по чет ку сво га ства ра ла штва:
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Су на шца на за ла зу
кроз про зор па да жар,
одан де на твој ади ђар,
са ње га на ду вар.

Раз иш ̓о се у мла зу,
па ша ра бле ди зид,
пла ве тан као неб ни вид,
па ру мен као стид.

За па ли ср це мо је,
из ње га си ну зрак,
кроз ока тво га ка мен драг
про си нуо је благ.

Па и он је у бо је
раз и шао се цео,
још леп ши шар је ра за пео
на ли стак овај бео.

И не ста ће му сун ца,
алʼ тра ја ће тај цвет,
јер то је онај не по вред,
што пе смом зо ве свет.

(„По ста нак пе сме“, 1863)

 а у „Осно ва ма ле по те“, 1880, фор му ли сао и при ме ром из ита ли јан ске 
по е зи је на вео: „In sil vis le po res, in li bris qu a re le po res!“, тј. „У шу ма ма тра-
жи зе че ве, у књи га ма (пак) – л е п о т е, ле пе из ре ке.“

 За хва љу ју ћи са ра зго во ру два пе сни ка, Ла зе Ко сти ћа и Љу бо ми ра 
Си мо ви ћа, ко нач но смо у при ли ци да схва ти мо да је на да на шње по ста-
вље но пи та ње пе сник, њим са мим, већ дао од го вор. Шта је Ла за Ко стић да-
нас раз у ме мо за хва љу ју ћи мо дер ној на шој по е зи ји, упра во за хва љу ју ћи ње-
ном ту ма че њу Ко сти ће вог ства ра ла штва, и то све у куп ног, као сво је вр сне 
ауто би о гра фи је срп ске по е зи је, ко ја је свој стра сни ег зи стен ци јал ни сми-
сао раз ре ши ла укр шта јем са све у куп ном ба шти ном.

* О Ла зи Ко сти ћу у при ре ђи ва њу Љу бо ми ра Си мо ви ћа; реч на Три би ни Би-
бли о те ке Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, 13. де цем бра 2011. го ди не. 
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Из да вач Бе о град ска књи га не дав но је (2011) об ја вио још јед но де ло из је зи-
ко слов не обла сти ко ју мо же мо од ре ди ти као при ме ње на лин гви сти ка, а пре ци-
зни је ло ци ра ти у окви ре лин гви стич ке нор ма ти ви сти ке (одн. срп ске го вор не кул-
ту ре). Књи гу под на сло вом Свод ни ре ги стар пи та ња из срп ске го вор не кул ту ре 
(у под на сло ву: Пре ма је зич ким са вет ни ци ма) пот пи су је Ма ри на Ни ко лић, ис-
тра жи вач са рад ник на Ин сти ту ту за срп ски је зик СА НУ, и, мо же се ре ћи, већ ис-
ку сан струч њак ка да је у пи та њу и је зич ка и го вор на кул ту ра и про бле ма ти ка 
ве за на за овај до мен.1 Ина че, ка ко је М. Ни ко лић у сво јој књи зи о то ме де таљ ни-
је го во ри ла, ов де ће мо ка за ти са мо реч-две о тер ми но ло шком ре ше њу – је зич ка 
кул ту ра: го вор на кул ту ра. Не узи ма мо их као си но ни мич не тер ми не (прем да је-
су бли ско га зна че ња, а мно ги их и тре ти ра ју као пот пу не си но ни ме), не го као 
тер ми не у од но су хи пе ро/хи по ни ми је: го вор на кул ту ра пред ста вља је зич ку ре а-
ли за ци ју (да кле прак су), док би син таг ма је зич ка кул ту ра би ла над ре ђе на пој му 
го вор на кул ту ра, јер об у хва та не са мо прак су (ре а ли за ци ју) не го и те о ри ју (те о-
риј ска упо ри шта и од ре ђе ња). Тре ба ипак би ти оба зрив и ка да је реч о тер ми ну 
го вор на кул ту ра, ка ко се не би, по ауто ма ти зму, свео ис кљу чи во на усме но из ра-
жа ва ње, што би сва ка ко би ло нео прав да но су жа ва ње ње го вог до ме на (до ме на 
оно га што је пред мет го вор не кул ту ре). Ово по се би це тре ба на гла си ти кад је реч 
о књи зи ко ју пред ста вља мо, и у чи јем на сло ву сто ји да се ра ди о ре ги стру пи та-
ња из срп ске го вор не кул ту ре, јер је ја сно да из ло же ни ре ги стри при па да ју обе-
ма ре а ли за ци ја ма – и усме ној и пи сме ној/пи са ној, шта ви ше да ле ко су ви ше у до-
ме ну пи са не не го у до ме ну усме не ре а ли за ци је.

Ва ља од мах ис та ћи да у овој књи зи ко ри сни ци не ће на ћи са ве те, тј. об ја шње-
ња ка ко се и за што не што пра вил но пи ше и упо тре бља ва. Ова књи га је ре ги стар 
ин вен та ра ре ги ста ра, или ин вен тар ин вен та ра спор них је зич ких пи та ња, да кле са-
мо по пис оно га што се у на шим је зич ким са вет ни ци ма мо же на ћи. Дру гим ре чи ма, 
свод ни ре ги стар, иако се ба ви срп ском го вор ном кул ту ром, ни је је зич ки са вет ник!

1 Ма ри на Ни ко лић је, да под се ти мо, об ја ви ла и књи гу (Те о ри ја је зич ке кул ту ре, 2010) 
по све ће ну го вор ној кул ту ри као лин гви стич кој ди сци пли ни, у ко јој је, по ред оста лог, 
раз ма тра ла да ту про бле ма ти ку на ши рем сло вен ском по љу (у свим сло вен ским је зи ци ма) 
с, на рав но, по себ ним и де таљ ни јим освр том на ста ње у ср би сти ци.



Бу ду ћи да нај ве ћи део књи ге чи ни ре ги стар „про бле ма тич них“ ре чи и из ра-
за/кон струк ци ја, украт ко ћу се за др жа ти на два ма ин тро дук тор ним де ло ви ма 
књи ге – Уво ду и Пред го во ру. Аутор је Уво да (Увид у про у ча ва ња срп ске го вор не 
кул ту ре) ака де мик Пре драг Пи пер, ко ји нас оба ве шта ва ка ко је за пра во за по чео рад 
на Свод ном ре ги стру – „Од бор за стан дар ди за ци ју срп ског је зи ка на пред лог Ко ми-
си је за син так су по ве рио је у апри лу 2007. го ди не Ма ри ни Ни ко лић из ра ду свод-
ног ре ги стра пи та ња и од го во ра из срп ске го вор не кул ту ре [...]“. П. Пи пер ука зу је да 
„про у ча ва ња и не го ва ње го вор не кул ту ре пред ста вља ју лин гви стич ку ди сци пли-
ну ва жну и за лин гви стич ку нор ма ти ви сти ку и за кул ту ру ко му ни ци ра ња, ко ја 
има ви ше ди мен зи ја, а у чи јем су сре ди шту зна ња о ва же ћој књи жев но је зич кој 
нор ми, од но сно о је зич ком стан дар ду, о функ ци о нал но-стил ским и екс пре сив но-
-стил ским мо гућ но сти ма је зи ка, [...] и за што се у је зи ку не што сма тра пра вил ним, 
а не што не пра вил ним [...]“ на гла ша ва ју ћи да го вор на кул ту ра ни је не што ста тич-
но и, за пра во, икад трај но (тј. јед ном за сва вре ме на) про пи са но, не го да пра вил но, 
ле по и теч но го во ри ти зах те ва „стал но уса вр ша ва ње не са мо оних ко ји се [го вор-
ном кул ту ром] ба ве про фе си о нал но не го свих ко ји ма је ста ло да сва ком сво јом 
из го во ре ном или на пи са ном реч ју или ис ка зом де лат но све до че о бо гат ству је зи-
ка ко јим го во ре“. Уто ли ко се очи ту је и ве за из ме ђу „по зна ва ња је зи ка, па и на у ке 
о је зи ку“ и са ме го вор не кул ту ре; јед но без дру гог ни је мо гу ће: тек ка да се до бро 
по зна је је зич ка кул ту ра мо же се при хва ти ти и на у чи ти, а по том уса вр ша ва ти го-
во р на кул ту ра. У по ма ло фи ло зоф ском и есе ји стич ком то ну П. Пи пер кон ста ту је 
да „о је зи ку раз ми шља ју сви љу ди ко ји има ју има ло скло но сти да раз ми шља ју и 
да се за ми шља ју над ве ли ким тај на ма и чу ди ма ко ји ма смо окру же ни“, а ка ко је 
је зик не сум њи во јед но од нај ве ћих чу да, не из не на ђу је што је о ње му, Је зи ку, то-
ли ко пи са но и го во ре но: „ка ко то да се раз ли чи тим по ве зи ва њем са мо три де се-
так гла со ва мо гу из ра зи ти сто ти не хи ља да пој мо ва, че сто из у зет но та на них или 
сло же них, сав уну тра шњи свет сва ко га од нас, сви ко ји су би ли и ко ји ће би ти“. 

Пре лаз са ово га ап стракт ног на кон крет ни(ји), при ме ње ни ни во – „мно ги 
од оних ко ји раз ми шља ју о је зи ку, по сег ну за књи гом да у њој на ђу од го во ре на 
сво ја пи та ња“ – са мо по ка зу је ко ли ко је те шко ра дво ји ти те о ри ју од прак се, и ко-
ли ко те о риј ског има у прак си, али и ко ли ко те о ри ја ду гу је пре ци зном опи су оби-
ча ја и узу са. И на том пре се ку те о риј ског и при ме ње ног на и ла зи мо на ди сци пли-
ну лин гво кул ту ру, чи ји су нај о чи ти ји ре зул та ти упра во нор ма тив ни при руч ни ци, 
тј. је зич ки са вет ни ци (ви ше или ма ње струч но, ви ше или ма ње по пу лар но на пи-
са ни). Са вет ни ци са сво јим пред мет ним ре ги стри ма „ске ни ра ју“ про блем ска пи-
та ња из је зич ке прак се, а овај ко ји је пред на ма („ре ги стар ре ги ста ра“) са ста вљен 
је упра во „са ци љем да се они ма ко ји же ле да са зна ју да ли је не ко пи сао о од ре-
ђе ном пи та њу срп ске го вор не кул ту ре умно го ме уште ди труд тра же ња од го во ра 
на пи та ње ко је о то ме пи сао, од но сно где се о то ме мо же не што про чи та ти. Уви-
дом у свод ни ре ги стар ла ко се мо же са зна ти у ко јем се од по зна тих је зич ких са-
вет ни ка мо же на ћи од го вор, чи ји је аутор не ко од по зна тих срп ских лин гви ста са 
до брим ис тра живач ким ис ку ством, по себ но са ис ку ством ре ша ва ња пи та ња из 
обла сти срп ске лин гво кул тур не и нор ма ти ви стич ке про бле ма ти ке“. 

Оно на шта смо и ра ни је скре ну ли па жњу и упо зо ри ли – на не пе три фи ци ра-
ње (или не мо гућ ност „ове ко ве че ња“) нор ма тив них пре по ру ка, јер се је зик ме ња 
и раз ви ја – П. Пи пер илу стру је јед ним упе ча тљи вим при ме ром: наш ве ли ки лин-
гви ста Ђу ра Да ни чић пре по ру чи вао је и пи сао ис кљу чи во Да ма сак, а зна мо да је 
да нас, сва ка ко, је ди но пра вил но Да маск. Да кле, је зич ки раз вој је дао за пра во 
сви ма они ма ко ји су сма тра ли да је дво сло жни об лик, с фи нал ном кон со нант ском 
гру пом /ск/, при род ни ји од тро сло жно га (с раз би је ном по ме ну том су гла снич ком 
ску пи ном). Увод ове књи ге П. Пи пер за кљу чу је две ма опа ска ма: (а) да се у не ким 
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пи та њи ма је зич ке нор ме ста во ви и ми шље ња лин гвистā раз ли ку ју, па он да вре-
ме ном „ипак пре вла да јед но ре ше ње као убе дљи ви је и као бо ље на уч но за сно ва-
но“, што им пли ци ра да је нор ми ра ње и је зич ко пла ни ра ње про цес, ко ји, да кле, 
под ра зу ме ва тра ја ње, ар гу мен ти са ње, на уч но-струч ну по ле ми ку све док се не при-
хва ти не ко ре ше ње, и (б) да „на мно га пи та ња о срп ском је зи ку још ни су да ти од го-
во ри“, али и да од го во ра не ће ни би ти уко ли ко пи та ње ни је по ста вље но, што су ге-
ри ра да спор на пи та ња не тре ба гу ра ти под лин гви стич ки (лин гво кул тур ни) те пих, 
не го на про тив – отво ри ти их и у ар гу мен то ва ној рас пра ви раз ре ши ти их.

Аутор ка у Пред го во ру бе ле жи да је „раз ви је ност го вор не кул ту ре у јед ној 
за јед ни ци у нај у жој ве зи с раз вит ком ци ви ли за ци је“, из че га из вла чи за кљу чак да 
„ни зак сте пен го вор не кул ту ре под ра зу ме ва ни зак сте пен раз ви је но сти дру-
штва“. Оту да и она пле ди ра да се ис тра је ка ко у из гра ђи ва њу та ко и у одр жа ва њу 
го вор не кул ту ре (кад је већ јед ном из гра ђе на), уз, да ка ко, нео п ход но по што ва ње 
прин ци па ела стич но сти стан дард ног иди о ма (што и омо гу ћа ва ње гов раз вој).

Ма ри на Ни ко лић иден ти фи ку је сле де ће је зич ке про бле ме: „на је зда ту ђи ца 
и ства ра ње сво је вр сне псе у до нор ме, ло ше при ла го ђа ва ње ре чи стра ног по ре кла и 
са мим тим на ру ша ва ње си сте ма је зи ка при ма о ца, ни зак ни во го вор не кул ту ре 
ко ји се огле да на раз ли чи тим ни во и ма (ути цај ди ја ле ка та, про дор жар го ни за ма, 
ар гоа и вул га ри за ма), би ро кра ти за ци ја је зи ка“ итд. У дру гом де лу Пред го во ра 
аутор ка упу ћу је кри ти ке над ле жни ма због не ма ра пре ма је зи ку, сла бе ин сти ту-
ци о на ли зо ва не бри ге око је зич ке кул ту ре, али и скре ће па жњу на чи ње ни цу да има-
мо не до во љан број струч ња ка, лин гви ста ко ји се ба ве овим нор ма тив ним (и нор ма-
ти ви стич ким) пи та њи ма. Уз то, она ука зу је да ни дру штво ни је у по треб ној ме ри, 
за да ту про бле ма ти ку, сен зи би ли ра но и ан га жо ва но, да је нео п ход на бо ља са рад ња 
ме ђу ин сти ту ци ја ма и по је дин ци ма итд., па се Свод ни ре ги стар мо же схва ти ти и 
као ма ли лек си ко граф ски до при нос у тран сфор ми са њу та кве си ту а ци је. Ипак, да не 
би све про те кло са мо у кри ти ци, М. Ни ко лић ис ка зу је по хва ле, пре све га, на ра-
чун Од бо ра за стан дар ди за ци ју срп ско га је зи ка (ко ји су осно ва ли: СА НУ, ЦА НУ, 
АНУРС, Ма ти ца срп ска, Ин сти тут за срп ски је зик, те фи ло ло шки и фи ло зоф ски 
фа кул те ти из Бе о гра да, Ба ња лу ке, Ко сов ске Ми тро ви це, Кра гу јев ца, Ник ши ћа, 
Ни ша, Но во га Са да и Ис точ ног Са ра је ва), чи ји је циљ „стан дар ди зо ва ње и не го-
ва ње срп ског је зи ка“ и ко ји се [Од бор] ак тив ни је ба вио на шом нор ма ти ви сти ком. 
На кра ју овог Пред го во ра на ве де ни су са вет ни ци од но сно је зич ки при руч ни ци ко ји 
су би ли пред мет об ра ђи ва ња у Свод ном ре ги стру: Је зич ке до у ми це I и II Его на 
Фе ке теа, Реч ник је зич ких не до у ми ца Ива на Клај на, Срп ски је зич ки при руч ник Па вла 
Иви ћа и гру пе ауто ра, Сло во о је зи ку (је зич ки по уч ник) I и II и Срп ски је зич ки 
са вет ник Дра ге Ћу пи ћа, Его на Фе ке теа и Бог да на Тер зи ћа. Уз ових се дам при-
руч ни ка/са вет ни ка, као ма те ри јал за из ра ду Свод ног ре ги стра при кљу че ни су и 
по је ди ни сег мен ти из Син так се са вре ме но га срп ског је зи ка – Про ста ре че ни ца, 
јер се и у овој књи зи на во де екс пли цит не нор ма тив не пре по ру ке (исп. нпр. упо-
тре ба пред ло га ра ди), прем да су оне, на рав но, „ус пут не“ („про прат не“) по је ди но-
сти, с обзиром на при мар ну на ме ну и за да так Син так се.

А ко ли ко је суд би на или мо жда усуд не ке књи ге ве зан за вре ме по ка зу је 
упра во Свод ни ре ги стар. За да так да се из ра ди ова књи га по ве рен је Ма ри ни Ни-
ко лић 2007. го ди не. Не ду го по том она је тај за да так и оба ви ла, при пре мив ши 
књи гу за штам пу, али је, на жа лост, Свод ни ре ги стар пре ду го че као да бу де об ја-
вљен. У ме ђу вре ме ну је из и шао и из ме ње ни и до пу ње ни Пра во пис срп ско га је зи-
ка (2010), што не ма ди рект не ве зе са са мим Свод ним ре ги стром, јер су у ње га 
[ре ги стар] ушли ре ги стри ис кљу чи во из на ве де них се дам је зич ких са вет ни ка (и 
Син так се), али нам да је, на кра ју, ле пу при ли ку за јед ну ма лу ком па ра ци ју. На и-
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ме, Пра во пис (2010) уно си не ко ли ко но ви на у на шу нор му (уни фи ку је не ке, до сад 
ра зно род не, обра сце а од ли ку је га и ве ћа кон се квент ност у пра ви ли ма), по себ но у 
обла сти са ста вље ног и ра ста вље ног пи са ња, па та ко про пи су је као ис пра ван са мо 
ова кав на чин пи са ња: ауто-пут, ауто-ли мар и сл. (да кле увек по лу сло же нич ки), 
док у Свод ном ре ги стру, пре ма три ма из во ри ма (из је зич ких при руч ни ка), на ла зи-
мо са мо ауто пут и ауто ли мар. Или, ре ци мо, је ди но ра дио-про грам пре ма Пра-
во пи су, док Свод ни ре ги стар на ла зи у два ма раз ли чи тим из во ри ма два ре ше ња – 
и ра дио-про грам и ра дио про грам. Исто би та ко би ло за ни мљи во упо ре ди ти ко ја 
је све ре ше ња у ве зи с пи са њем на зи ва ули ца (и са ме ре чи ули ца у на зи ву) за бе-
ле жио Свод ни ре ги стар, а ка ко је про пи сао Пра во пис. Слич но је и с ха ги о а дјек-
ти вом све ти/Све ти, исто та ко и у по гле ду не ких ре ше ња ве за них за тран скрип-
ци ју итд. итд. Но то би већ би ла јед на са свим дру га књи га и тип ис тра жи ва ња.

Да кле, Свод ни ре ги стар мо же по слу жи ти и за не ку вр сту упо ред не нор ма-
ти ви сти ке, јер да је увид у раз ли чи та (уко ли ко су, на рав но, раз ли чи та) ре ше ња у 
ве зи с од ре ђе ним те ма ма из на ше го вор не кул ту ре. Још ви ше, Свод ни ре ги стар 
мо же се на ћи у функ ци ји сво је вр сне ди ја хро не нор ма ти ви сти ке, уко ли ко би се 
до шло до по да та ка (за шта је по тре бан је дан оп се жни ји ис тра жи вач ки рад) о то-
ме ко ја су пи та ња нор ме не ка да иза зи ва ла нај ве ће не до у ми це и по ле ми ке (па 
отуд би ла и нај ви ше об ра ђи ва на у при руч ни ци ма) и упо ре де се с онима ко ја су 
са да нај спор ни ја нор ма тив на пи та ња. Ово ни је без зна ча ја за лин гви сти ку (по-
гла ви то лин гво кул ту ру) јер по ка зу је и у ком се сме ру раз ви ја је зик, пре ци зни је 
ка за но, јер ука зу је на про цес (и по је ди не аспек те) је зич ког пла ни ра ња: на и ме, ка-
да се ви ди ко ја су је зич ка (нор ма тив на) пи та ња оста ла спор на, ко ја су на шла 
свој(е) од го вор(е) и ти ме се „по ву кла са сце не“ а ко ја су ис кр сла и по ја ви ла се као 
но ва – мо ћи ће мо (бар ма ло ја сни је) са гле да ти и основ не („по вр шин ске“) прав це 
је зич ког пла ни ра ња и нор ми ра ња срп ско га је зи ка. 

И да за кљу чи мо, за пра во да још је дан пут на гла си мо у че му је зна чај ове 
књи ге – иако да кле „пре тен зи је са мог ауто ра ни су би ле да на пра ви ре ги стар свих 
је зич ких са вет ни ка него са мо нај ре пре зен татвни јих“, чи ни се да је не ма ли труд 
уло жен а ми смо ти ме до би ли на јед ном ме сту за бе ле же ну ве ћи ну „про блем ских 
ре чи и из ра за из срп ске го вор не кул ту ре“. 

Стра хи ња Сте па нов

UDC 81’42(082)

ЗБОРНИК РАДОВА О ДИСКУРСУ И ДИСКУРСИМА

(Вера Васић (прир.), Дискурс и дискурси: Зборник у част Свенки Савић, Нови Сад: 
Филозофски факултет и Женске студије и истраживања, 2010, 415 стр.*)1

Кра јем 2010. го ди не, у еди ци ји збор ни ка (фест шриф то ва) но во сад скогa Фи-
ло зоф ског фа кул те та по све ће них ис так ну тим на уч ним рад ни ци ма и про фе со ри ма 

*1Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, 
се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (178004) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на-
у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ко ји су сво јом ака дем ском (на став нич ком и на уч ном) ак тив но шћу и де лат но шћу 
за ду жи ли Фи ло зоф ски фа кул тет и Но во сад ски уни вер зи тет (али и, уоп ште, на шу 
на у ку) об ја вље на је књи га под на сло вом Дис курс и дис кур си. Овај Збор ник је при-
пре мљен и из дат у част Свен ки Са вић, про фе сор ки еме ри ти с Фи ло зоф ског фа кул-
те та, а нај за слу жни ја за по кре та ње ини ци ја ти ве, а по том и за из ра ду и уре ђи ва ње 
Збор ни ка је Ве ра Ва сић,**2про фе сор ка с Ка те дре за срп ски је зик и лин гви сти ку, 
ујед но ко ле ги ни ца и са рад ни ца Свен ке Са вић на многоброј ним про јек ти ма, пре 
све га из обла сти пси хо лин гви сти ке, ана ли зе дис кур са, жен ских сту ди ја итд.

По ред уред нич ке бе ле шке, би бли о гра фи је ра до ва др Свен ке Са вић, те ака-
дем ске ауто би о гра фи је (ко ју, на рав но, пот пи су је Свен ка Са вић), Збор ник се са сто-
ји из пет це ли на, ин ди ци ра ју ћи цен трал не, упо ри шне тач ке у на уч ним ис тра жи-
ва њи ма и ис пи ти ва њи ма ко је је Свен ка Са вић под у зи ма ла. Пре не го што де таљ-
ни је бу ду пред ста вље ни по је ди нач ни ра до ви у овом збор ни ку, тре ба ло би ре ћи 
не што и о увод ном де лу књи ге: би бли о гра фи ју ра до ва Свен ке Са вић из ра ди ла је 
На та ша Бе лић, бри жљи во бе ле же ћи обим ну ли сту ре фе рен ци ра до ва ко је је про-
фе сор ка Са вић то ком сво је ка ри је ре пу бли ко ва ла. Зна чај но је да ова ком плет на 
би бли о гра фи ја не об у хва та са мо ра до ве из пси хо лин гви сти ке, (со цио)лин гви сти-
ке, ана ли зе дис кур са, да кле је зи ко слов них ди сци пли на, не го и из до ме на род них 
сту ди ја, фе ми ни стич ке те о ло ги је, ба ле та – и то ка ко на срп ском, та ко и на дру гим 
је зи ци ма. А зна чај ова ко кон ци пи ра не би бли о гра фи је ни је са мо у пу ном „ака-
дем ском“ пред ста вља њу де ла Свен ке Са вић не го и у то ме што мо же по слу жи ти 
као сво је вр сни из вор ре фе рент них је ди ни ца ко ји ма се мо гу ко ри сти ти бу ду ћи 
ис тра жи ва чи и на уч ни рад ни ци. У сво јој ауто би о граф ској гло си (Из гра ђи ва ње 
ака дем ске за јед ни це: 1960–2010) Свен ка Са вић из ла же ка ко је те као њен на уч ни 
раз вој, ка кви су би ли по че ци, ка ко су на Ка те дри за срп ски је зик фун ди ра ни ин-
тер ди сци пли нар ни кур се ви (ана ли за дис кур са, пси хо лин гви сти ка), те ка ко су 
ње на ин те ре со ва ња увек ин вол ви ра ла ба вље ње дис кур си ма оних ко ји су у дру-
штву не при мет ни, „не ви дљи ви“, угро же ни, у ма њи ни, мар ги на ли зо ва ни...

Бу ду ћи да са ма дис курс на ана ли за има раз у ђе но по ље ис тра жи ва ња, тек 
при бли жно (и сва ка ко, не до вољ но, пре ци зно) од ре ди во као ана ли тич ки про стор 
ко ји об у хва та фе но ме не од „је зи ка у упо тре би“ (пра ве ћи та ко праг ма тич ки за о-
крет од си стем ско лин гви стич ких ка лин гво праг ма тич ким ис пи ти ва њи ма) до 
(ван деј ков ски и фер кло фов ски ка за но) „је зи ка у зло у по тре би“ (пре ра ста ју ћи у 
кри тич ку дис курс ну ана ли зу /Cri ti cal Di sco ur se Analysis/), та ко је и овај збор ник 
кон ци пи ран – пра те ћи уже лин гви стич ке, ши ре лин гви стич ке, ин тер ди сци пли-
нар не, па и ин тер суб ди сци пли нар не фе но ме не и ме то де ис тра жи ва ња, у Збор ни ку 
су оку пље ни ра до ви ко ји ре флек ту ју ту ста но ви ту ра зно вр сност те о риј ско-ме то-
до ло шких про се деа. Кре ћу ћи се од лин гви сти ке, пре ко праг ма лин гви сти ке и 

** Не ка ово бу де при ли ка да спо ме не мо још је дан збор ник ко ји је не дав но (2011) из и-
шао из штам пе а ко ји има не ко ли ко зна чај них слич но сти с овим ко ји са да пред ста вља мо. 
На и ме, те мат ски, на мен ски и уред нич ки ком пле мен та ран збор ни ку Дис курс и дис кур си 
је сте и збор ник под на сло вом Је зик у упо тре би (Lan gu a ge in use): те мат ски – јер су мно ге 
те ме об ра ђе не у Дис кур су и дис кур си ма, та ко ђе и овом дру гом збор ни ку пред мет раз ма-
тра ња; на мен ски, по што је це ле бра тив ног ти па – јер као што је књи га Дис курс и дис кур си 
по све ће на уни вер зи тет ском про фе со ру, та ко је и Је зик у упо тре би по све ћен јед ном од на-
ших нај ве ћих лин гви ста – Ран ку Бу гар ском; и уред нич ки – јер је уред ник и јед ног и дру-
гог збор ни ка исти, а то је проф. Ве ра Ва сић. Овим па ра ле ла ма и слич но сти ма, мо гле би 
се при до да ти и мно ге дру ге, нпр. „ло ка циј ски“ аспект – бу ду ћи да су оба збор ни ка из да та 
у Но вом Са ду (Фи ло зоф ски фа кул тет) итд. итд.
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лин гви сти ке тек ста, до ан тро по лин гви сти ке, по ли то лин гви сти ке и со ци јал не се-
ми о ти ке, ро мо ло ги је, Збор ник за хва та у дис курс и дис кур се као (основ не је зич-
ке) је ди ни це ана ли зе дру штве не прак се. Оту да и не чу ди пет це ли на у Збор ни ку: 
I. Гра ма ти ка и дис курс, II. Дру штво, кул ту ра и дис курс, III. Род и дис курс, 
IV. Ме ди ји и дис курс и, као по след ња, V. При ме ње на лин гви сти ка и дис курс. 

У пр вом сег мен ту Збор ни ка, на сло вље ном Гра ма ти ка и дис курс, ја сно је да 
ис тра жи вач ки ак це нат ле жи на ис пи ти ва њу (ме ђу)од но са гра ма тич ких струк ту-
ра, с јед не, и упо тре бе је зи ка, с дру ге стра не, тј. по сма тра се ка ко је зич ка пер-
фор ман са ути че на струк ту ру је зи ка, и обрат но, ко ли ко је зик усло вља ва об лик/
тип дис кур са. Пр ви у ни зу ра до ва гла си Од дис кур са ка гра ма ти ци: раз вој пре-
зент пер фек та у ен гле ском, а аутор је Дан Сло бин. У ра ду се рас пра вља, ка ко 
на слов го во ри, о ево лу ци ји ен гле ског пре зент ског пер фек та, и по ку ша ва се са-
гле да ти сво је вр сна фи ло ге нет ско-он то ге нет ска па ра ле ла: на јед ној стра ни пра те 
се исто риј ске фа зе у раз во ју овог (и фор мал но и се ман тич ки) сло же ног гла гол-
ског об ли ка, а на дру гој опи су ју се ког ни тив но-он то ге нет ски аспек ти усва ја ња 
(акви зи ци је) ово га гл. вре ме на.

Дру ги рад, Те о ри ја за сно ва на на упо тре би и гра ма ти ка ли за ци ји, пот пи су је 
Џо ун Бај би, а у ње му се го во ри о то ме ко ли ко ис тра жи ва ње гра ма ти ка ли за ци је 
до при но си раз у ме ва њу ути ца ја је зич ке упо тре бе/прак се/пер фор ман се на гра ма-
ти ку. Бај би за сту па ста но ви ште (вид. Линд блом 1984, или Хо пер 1987) по ко јем 
„лин гви стич ка струк ту ра про ис ти че из је зич ке упо тре бе“, што зна чи да се узи-
ма ју у об зир и сле де ћи, не рет ко за не ма ри ва ни, чи ни о ци – „уче ста лост упо тре бе 
и њен ути цај, уоб ли ча ва ње је зич ких струк ту ра у кон тек сту дис кур са и праг ма-
тич ко за кљу чи ва ње ко је пра ти сва ку је зич ку ин тер ак ци ју“. Бај би та ко пр во про-
ма тра гра ма ти ка ли за ци ју на ни воу фо не ти ке и фо но ло ги је, ка ко се нпр. уста ље-
ни син таг мат ски скло по ви, упра во због њи хо ве фре квент но сти, фо нет ски ре ду-
ку ју. Да ље узи ма у раз ма тра ње раз ли чи те функ ци о нал не син таг ме (be go ing to, 
in spi te of и сл.) по ка зу ју ћи ка ко по сте пе но до ла зи до њи хо вог оса мо ста љи ва ња 
„од ре чи и мор фе ма“, те ка ко се се ман тич ком ге не ра ли за ци јом мо же про ши ри ти 
кон текст упо тре бе не ке ре чи, док пр во бит но зна че ње бле ди (упра во реч spi te). На 
кра ју се Бај би до ти че и ван ред но за ни мљи ве гра ма тич ке те ме – де ка те го ри за ци-
је (гра ду ел не ал тер на ци је кон сти ту ент ске струк ту ре), ко ја пред ста вља про ме ну 
гра ма тич ке ка те го ри је не ке ре чи (го ре по ме ну та име ни ца spi te ре ка те го ри зу је се, 
у са вре ме ном ен гле ском, у део ком плек сне пре по зи ци је). За кљу чу ју ћи сво ју рас-
пра ву, Бај би ис ти че да је зич ка струк ту ра „про из и ла зи из ра да огра ни че ног бро ја 
ме ха ни за ма, спе ци фич них уну тар сво јих до ме на“, те да је зич ка струк ту ра „ни је 
уни вер зал на, ни ти уна пред за да та на би ло ко ји на чин“, не го су уни вер зал ни ме-
ха ни зми про ме не, што у ко нач ни ци ис хо ду је став да је је зик ди на ми чан фе но-
мен, под ло жан не пре ста ној про ме ни. 

По след њи рад из ове обла сти је при ло жи ла Ур су ла До ле шал – Род, гра ма-
ти ка и дис курс: слу чај не мач ког је зи ка. Овим се на уч ним при ло гом, очи то, отва-
ра те мат ско по ље у ко јем се су сре ћу (укр шта ју?//су ко бља ва ју?) род на про бле ма-
ти ка и гра ма тич ка струк ту ра и упо тре ба је зи ка. По ље род не рав но прав но сти и 
ње ног од ра за у је зич ком си сте му и, на кон цу, у упо тре би је зи ка сва ка ко је обе ле-
жи ло не ма ли пе ри од фи ло ло шког ан га жма на Свен ке Са вић. Сто га је и ло гич но 
да се у Збор ни ку на ђу не ко ли ки ра до ви по све ће ни упра вој овој те ма ти ци. У. До-
ле шал ко мен та ри ше ка ко ши ри кул тур ни (или иде о ло шки) све то на зор мо же ути-
ца ти на трет ман гра ма тич ких фе но ме на, и то илу стру је зна ко ви том про ме ном 
ту ма че ња гра ма тич ког ро да у не мач ком је зи ку у пе ри о ду про све ти тељ ства (и ро-
ман ти зма). Ту су нај о чи ти ји при ме ри Гот че до ве (Gottsched), Аде лун го ве и Гри-
мо ве (Grimm) гра ма ти ке у ко ји ма До ле шал про на ла зи по ку ша је де па ра ле ли за ци-
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је му шкар ца и же не, из ме ђу оста лог, ко ри шће њем и оних сред ста ва ко ја се да нас 
на зи ва ју род ним сте ре о ти пи ма. До ле шал за кљу чу је да лин гви стич ка ми сао и 
опис је зи ка је су по ве за ни с вре ме ном (или чак за ви сни од вре ме на) у ко јем на ста-
ју (прем да тај од нос не тре ба схва ти ти пот пу но усло вље но и де тер ми ни стич ки), 
али и да „про ме на у дис кур су мо же да бу де на гла“, те да, сход но то ме, и „сте пен 
иде о ло ги за ци је гра ма тич ког дис кур са мо же да ва ри ра у ве ли кој ме ри“. Овај за-
кљу чак У. До ле шал до во ди у пи та ње уте ме ље ност кри те ри ја и ауто но ми ју са ме 
на у ке (лин гви сти ке/фи ло ло ги је), као и не при стра сност при опи су и про у ча ва њу 
је зи ка, а што је, та ко ђе, јед на од те ма ко ји ма је Свен ка Са вић по све ти ла (зна ча-
јан) део сво је ака дем ске ка ри је ре.

У дру гој са др жин ској це ли ни – Дру штво, кул ту ра и дис курс, на ла зи мо ра-
до ве ко ји те ма ти зи ра ју род не, фе ми ни стич ке, ан тро по лин гви стич ке, те со ци о-
лин гви стич ке те ме и при сту пе. Мо ни ка Хе лер се сво јим ра дом Род и дво је зич-
ност у но вој еко но ми ји склад но на до ве зу је на про бле ма ти ку „отво ре ну“ прет-
ход ним при ло гом У. До ле шал. У ње му се аутор ка ба ви „пи та њем од но са из ме ђу 
је зи ка, ро да и при вре де, на осно ву по сма тра ња уло ге је зи ка у бит ка ма за пре-
власт при ли ком де фи ни са ња, про из вод ње, ди стри бу ци је и при да ва ња вред но сти 
ма те ри јал ним и сим бо лич ним ре сур си ма (...)“. Сва ка ко да и у овом ра ду, као и у 
прет ход ном, а и дру гим ра до ви ма ове вр сте, ана ли за иде о ло ги је у је зи ку, или, 
дру га чи је ка за но, иде о ло шки дис курс, за у зи ма при мар но ме сто. Есеј Ра де Иве ко-
вић Дру штве ни рас цеп и по ли ти ка по ла/ро да по све ћен је „слу ча ју ислам ске ма ра-
ме“ у Фран цу ској, а аутор ка кон ста ту је ка ко се у овој европ ској зе мљи чи ни све 
да се „ислам (су ви ше ви дљив са по кри ве ним де вој ка ма) учи ни ко ли ко је мо гу ће 
не ви дљи вим, и да се ти ме та ко ђе под је дан ко при кри је жен ска ди со нант ност“.

У ра ду Ја сми не Лу кић и Аде ли не С. Еспи но се Фе ми ни стич ке пер спек ти ве 
ме то да па жљи вог чи та ња су ге ри ра се да и у књи жев но сти по сто је не у пит ни и 
пе три фи ци ра ни сти ли стич ки и кри тич ки аспек ти (нпр. не кри тич ко при хва та ње 
за пад ног ка но на у књи жев ним сту ди ја ма), као сво је вр сни то по си, ко ји су са мо на -
из глед при ме ри објек тив ног (услов но го во ре ћи, фор ма ли стич ког) при сту па тек сту. 
Та ко Ј. Лу кић и А. Еспи но са на во де при мер Пе ги Ка муф ко ја је, ко ри сте ћи де ло 
Пи сма пор ту гал ске ка лу ђе ри це ано ним ног ауто ра, по ка за ла ути цај по ла на ин-
тер пре та ци ју књи жев ног шти ва. Уто ли ко су фе ми ни стич кој књи жев ној кри ти ци 
бли ске, ком па ти бил не де кон струк ти ви стич ке ме то де „па жљи вог чи та ња са на-
гла ском на ви ше стру ком, нео д ре ђе ном зна че њу тек ста“. У за вр шном де лу ра да 
на во де се три фе ми ни стич ке ин тер пре та ци је по зна тог ро ма на Џејн Ејр с ци љем да 
се на кра ју по ка же ка ко „па жљи во чи та ње у ве ли кој ме ри за ви си од ши рих окви ра 
ту ма че ња“, те да се не мо гу ис кљу чи ти кон текст и ста во ви чи та ла ца при ин тер пре-
та ци ји ро манā.

Ово дру го по гла вље за тва ра ју два при ло га на ших лин гвист ки ња – Ве сне 
По ло ви не и Ста не Ри стић, ко је се ба ве пи та њи ма раз го вор ног је зи ка и оп сце них 
ре чи. Ве сна По ло ви на у ра ду Уни вер зал но и спе ци фич но у ан тро по лин гви сти ци 
раз го вор ног је зи ка ту ма чи од нос кул ту ре и је зи ка, по зи ва ју ћи се на два ре цент-
ни ја из во ра – књи гу Але сан дра Ду ран ти ја и рад Ни ко ла са Еван са и Сти ве на Ле вин-
со на. Аутор ка ис ти че да по сто ји не ко ли ко раз ло га због ко јих је зик тре ба по сма-
тра ти не као ста ти чан си стем, не го као ди на ми чан фе но мен, је зик у упо тре би, 
јер чо век је сте „умре жен у сво ју кул ту ру“, али ви ђе ње и ту ма че ње кул ту ре сва ког 
од нас по на о соб, те од нос пре ма њој, чи ни нас иди о син кра тич ним пар ти ци пант и-
ма у кул тур ној ко му ни ка ци ји, па „ка да би смо сви исто ми сли ли о све му, мо жда 
не би смо ни раз го ва ра ли“. В. По ло ви на на во ди као при мер ма лих, сва ко днев них 
са зна ња о на шој кул ту ри упо тре бу два ју дис курс них мар ке ра зна чи и чи сто, али 
и дру гих лек се ма у раз го вор ном је зи ку. На кон из дво је них при ме ра екс пре сив не 
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лек си ке, по на вља ња, ре фор му ла ци је и гра да ци је за кљу чу је да ти еле мен ти је зи ка 
ре флек ту ју и еле мен те кул ту ре.

Ста на Ри стић се ба ви те мом – дис кур сом псов ки – ко ја је (за хва љу ју ћи и са-
мој аутор ки, тј. ње ним ра до ви ма) све по пу лар ни ја у на шој лин гви стич кој за јед-
ни ци, да кле по ја вом ко ју мо же мо свр ста ти у ши ре по ље ли бе ра ли за ци је/де мо-
кра ти за ци је је зич ке нор ме. Псов ке се де фи ни шу као „фор му ла ич ки (сте ре о тип-
ни) из ра зи јед но став не син так сич ке струк ту ре с оп сце ним ре чи ма у осно ви, чи ји 
је вул гар ни са др жај екс пли цит но или скри ве но ре а ли зо ван, за ви сно од раз ли чи-
тих со ци о лин гви стич ких и пси хо лин гви стич ких фак то ра ко му ни ка ци је“. Јед на 
од но ви на у овом при ло гу о „псо вач ком дис кур су“ је и при каз ко му ни ка циј ске 
струк ту ре псов ки, укљу чу ју ћи и раз не ва ри ја бил не об ли ке (нпр. с пре ди ка том у 
пре зен ту, фу ту ру, им пе ра ти ву, оп та ти ву, или пак с ре ду ко ва ним, ади ра ним, кон-
та ми ни ра ним син таг мат ским струк ту ра ма и сл.). Да ље се ука зу је на функ ци о-
нал но стил ска обе леж ја псов ки, на не лин гви стич ке аспек те упо тре бе псов ки 
(пси хо ло шке, со ци јал не, етич ке, кул ту ро ло шке, ет но ло шке и сл.) и на упо тре бу 
псов ки у књи жев ном тек сту. На овај на чин С. Ри стић за о кру жу је ана ли зу псов-
ки: при ка зу је се њи хо ва си стем ско лин гви стич ка (лек сич ка и син так сич ко-се ман-
тич ка), за тим сти ли стич ко-праг ма тич ка, и, на по слет ку, нор ма тив на ком по нен та.

Тре ћи те мат ски сег мент збор ни ка на сло вљен Род и дис курс, по ма ло нас, по-
сле овог лин гви стич ког екс кур са Ве сне По ло ви не и Ста не Ри стић, вра ћа на род-
на пи та ња. Ева Ба хо вец (Tra dut ti ce – Tra di tri ce // Пре во ди тељ ка – Из да ји ца) ана-
ли за и кри тич ки пре и спи ту је реч ни ке, пре вод књи ге Дру ги Пол Си мон де Бо во ар 
и сл., тра га ју ћи за раз ло зи ма због ко јих је фе ми ни зам че сто био по гре шно схва-
тан. Ја дран ка Гро зда но вић (Дис кур си о род ној рав но прав но сти у је зи ку) ту ма чи 
по јам род не рав но прав но сти и при ка зу је дис кур се о ро ду у Ср би ји и Хр ват ској. 
И по след ња два ра да ове те мат ске це ли не (Ер же бет Ба рат – Иде о ло ги ја ак ти ве 
са рад ње и Зил ка Спа хић Ши љак – Род на рав но прав ност у мо но те и стич ким ре-
ли ги ја ма кроз фе ми ни стич ку те о ло шку кри ти ку) ба ве се фе ми ни змом и фе ми-
ни стич ком те о ри јом, али у кон тек сту ре ли гиј ског дис кур са.

Че твр ти и пе ти те мат ски сег мен ти Збор ни ка до ми нант но су лин гви стич ки 
ин то ни ра ни. Че твр ти сег мент Ме ди ји и дис курс, са др жи ра до ве чи ји кор пус чи-
не, да ка ко, ме диј ски тек сто ви (пре све га из штам па них ме ди ја). Игор Ла кић у ра-
ду Ана ли за ме диј ског дис кур са у ра ту, раз ја шња ва те о риј ске по став ке дис курс не 
ана ли зе, ука зу ју ћи на оба ве зу да се, при ова квом при сту пу, је зич ка фор ма оба ве-
зно про ма тра спрам функ ци је ко ју текст (у го вор ном до га ђа ју) вр ши. За тим се 
об ја шња ва Ван Деј ков при ступ ор га ни за ци о ној струк ту ри тек ста, да би се у за-
вр шном де лу на осно ву Фер кла фо вог и Фа у ле ро вог про се деа ана ли зи ра ли члан-
ци ен гле ског In de pen dent-a о НА ТО-овом бом бар до ва њу Ју го сла ви је. 

Со цио-се ми о тич ки при ступ ме диј ском дис кур су при ме њу је Та тја на Ра да-
но вић Фел берг (Со цио-се ми о тич ка кон струк ци ја Ми ла Ђу ка но ви ћа и Сло бо да на 
Ми ло ше ви ћа на на слов ним стра ни ца ма По ли ти ке и По бје де) ука зу ју ћи на зна чај 
и ви зу ел ног ко да (и сим бо ли ке) у про це су ко ди ра ња и де ко ди ра ња по ру ке. На де-
жда Си ла шки (Кон цеп ту а ли за ци ја ле по те – кри тич ка ана ли за ме диј ског дис кур-
са упу ће ног же на ма) пак ко ри сти те о риј ско-ме то до ло шки оквир кон цеп ту ал не 
(ког ни тив не) те о ри је ме та фо ре (раз ра ђе не у ра до ви ма Леј ко фа и Џон со на, а код 
нас у члан ци ма Ду шке Кли ко вац) да би кри тич ки ана ли зи ра ла тек сто ве из тзв. 
жен ских ча со пи са (опет у ду ху те о ри ја Ван Деј ка и Фер кло фа). По ка зу је се да 
тек сто ви ма до ми ни ра ме та фо рич ки сценариората, па је та ко це лу лит ан тро по-
мор фи зо ван (у окви ру он то ло шке под ме та фо ре целулитјенеПријатељ): це лу лит 
на па да, пре ти, оп се да и сто га га тре ба ели ми ни са ти, уни шти ти, уби ти, по бе ди-
ти. Си ла шки сма тра да ови при ме ри по ка зу ју ко ли ко је ме диј ски дис курс упу-
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ћен же на ма хе ге мо ниј ски, а жен ско те ло из ло же но „ри гид ном па три јар хал но--ма-
ску ли ни стич ком по гле ду“. У истом је те о риј ском кљу чу на пи сан, и да кле ком-
пле мен та ран прет ход ном, рад Љи ља не Ша рић Ме та фо рич ки мо де ли у дис кур су 
Европ ске уни је у хр ват ским ме ди ји ма. Ко ри сте ћи ког ни тив но те о риј ске мо де ле 
Леј ко фа, Гиб са и Фо ко ни јеа, те ре цент ни је ра до ве Му сол фа, Зин кен-Бол тов и 
дру гих, Љ. Ша рић ана ли зи ра „при ме ре ме та фо рич ног је зи ка у хр ват ским ме диј-
ским тек сто ви ма ко ји те ма ти зи ра ју про ши ри ва ње Европ ске уни је, са на ро чи тим 
фо ку сом на Хр ват ску и ње ну ин те гра ци ју“. Та ко се као нај че шћи мо дел по ја вљу-
је сценариоПутовања (Путаи кретања): пра во суд ни пут у Еуро пу, пут у Еуро пу 
не ма ал те ран ти ву... Аутор ка, та ко ђе, про на ла зи и сце на ри је ар хи тек ту ре као ци-
ља пу то ва ња: ЕУ спре ман да Хр ват ској ши ром отво ри сво ја вра та, гра ди се 
је дин ство Еуро пе, ве ли ко гра ди  ли ште Еуро пе, на ста је но ва згра да, ка то ли ци 
су гра ди те љи но ве Еуро пе... Љ. Ша рић за кљу чу је ка ко „ти пич на сли ка укљу че-
на у пред ста вља ње европ ских ин те гра ци о них про це са је сте сли ка зе мље кан ди-
да та као пут ни ка ко ји се кре ће пре ма Евро пи“, а том се мо де лу, тач ни је сце на ри-
ју (већ по ло ги ци са мог сце на ри ја), при дру жу ју и де таљ ни је сли ке тих три ју еле-
ме на та – пут ни ка, са мог пу та и циљ ног до ме на (Евро па).

По след њи рад овог че твр тог де ла Збор ни ка на пи са ла је Ве ра Ва сић (Услов 
исти ни то сти у ме диј ском дис кур су). Про фе сор ка Ва сић про пи ту је ка ко се услов 
исти ни то сти очи ту је у ме диј ским тек сто ви ма, и ка ко се услов исти ни то сти ис ка-
за мо же про ве ри ти „на при ме ри ма из ме диј ског дис кур са на осно ву кри те ри ја 
по зна ва ња ен цик пло пе диј ских по да та ка“ и не ких гра ма тич ко-лек сич ких ин ди-
ка то ра. Аутор ка упо зо ра ва да ис каз мо же би ти исти нит, ла жан и не та чан: не и-
сти нит не та чан ис каз се раз ли ку је од не и сти ни тог ла жног ис ка за по то ме што у 
пр вом слу ча ју сам го вор ник ве ру је да ис каз је сте / мо же би ти исти нит, док у дру-
гом слу ча ју го вор ник зна да је ис каз не та чан, од но сно не и сти нит. За ни мљи во је, 
на шта у по след њем сег мен ту ра да ука зу је проф. Ва сић, да се и жа нр по ка зу је 
као па ра ме тар на осно ву ко јег се про це њу је исти ни тост ту ђег ис ка за. Та ко се не-
ка те ма раз ли чи то об ра ђу је ако је у жан ру ве сти, из ве шта ја или пак ко лум не, ре-
дак циј ског ко мен та ра и сл.: „у жан ру ве сти услов исти ни то сти ни је пре кр шен 
ако је тач но X ка же p је q без об зи ра на то да ли је тач но оно што је у об је кат ској 
кла у зи на ве де но (de dic to прин цип)“. Овај се при лог мо же схва ти ти и као пред-
лог/пле ди ра ње за не ку вр сту еко ло ги је (или ети ке) у ме диј ском дис кур су, јер се 
„гра ни ца из ме ђу не зна ња и ма ни пу ла ци је ин фор ма ци јом у ме диј ском дис кур су 
ла ко не у тра ли ше“, па уме сто да ин фор ми шу и бу ду „че твр ти стуб де мо кра ти је“ 
ме ди ји се ла ко тран сфор ми шу/му ти ра ју у „ба сти о не не сло бо де, ма ни пу ла ци је и 
ин док три на ци је“.

По след њи те мат ски сег мент Збор ни ка на сло вљен При ме ње на лин гви сти ка 
и дис курс са мо де ли ми це од у да ра од прет ход на че ти ри по гла вља: на и ме, прет-
ход не че ти ри це ли не ка рак те ри шу ра до ви до ми нант но те о риј ског, а ову по след-
њу пре ва лент но при ме ње ног (прак тич ног) карaкте ра. Дан ко Шип ка (Дис курс у 
при ми је ње ној лин гви сти ци) пи ше о ко хе зив ним дис курс ним сред стви ма, а на 
осно ву лич них ис ку ста ва у на ста ви срп ско га као стра ног је зи ка. Рад по чи ва на 
те о ри ји ко хе зи је из ло же ној у мно гра фи ји Мај кла Ха ли де ја и Ри ква је Ха сан, уз 
Шип кин до да так о дис кур су у лек си ко гра фи ји. Ха не Ска ден об ра ђу је јед ну са-
вре ме ну је зич ко-дис курс ну по ја ву – син хро но ћа ска ње као по тен ци јал но сред-
ство за уче ње (то је ујед но и на слов ра да). Аутор за кљу чу је да дис курс ћа ска ња, 
иако не рет ко не ко хе рен тан и ха о ти чан, по ка зу је да „овај тип дис кур са од ра жа ва 
ин тер ак тив ност сту де на та – до зна ња се до ла зи кроз раз ме не ко је од ра жа ва ју 
дру штве но по на ша ње“, па упр кос то ме што не мо же га ран то ва ти успех у уче њу, 
„ћа ска ње“ сва ка ко пред ста вља при ли ку за уче ње у ин тер нет ској учи о ни ци. Ди-
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тер Хал вакс, Бар ба ра Шра мел и Астрид Ра дер при ло жи ли су рад под на сло вом 
RO MLEX – лек сич ка ба за по да та ка ва ри ја на та ром ског је зи ка у ко јем је при ка-
зан про је кат лек сич ке ба зе ром ског је зи ка. Овим ра дом по кри ве на је још јед на 
област – ро мо ло ги ја – ко јом се Свен ка Са вић по че ла ин тен зив ни је ба ви ти на по-
чет ку XXI сто ле ћа.

Књи гу за тва ра рад-гло сар Тврт ка Пр ћи ћа Ма ли ен гле ско-срп ски реч ник 
праг ма тич ких тер ми на. Ка ко су и уред ни ца Збор ни ка и ре цен зен ти ис та кли, 
овај при лог Т. Пр ћи ћа нео бич но је ва жан – пр ви пут на на шем го вор ном под руч-
ју об ја вљу је се ен гле ско-срп ски лин гво праг ма тич ки гло сар. С об зи ром да праг-
ма тич ка ис тра жи ва ња код нас тек од не дав но до би ја ју за ма јац при ме рен овој вр-
ло бит ној лин гви стич кој (и ин тер ди сци пли нар ној) обла сти, је дан ова кав реч ник 
сва ка ко је нео п хо дан. На рав но, ко ли ко је Збор ник до зво ља вао, то ли ко је и гло сар 
мо гао оби ман (оп се жан) би ти. Али пет на ест праг мат ских по ља (или ка ко аутор 
ка же „те мат ских гро здо ва“) и 270 нај че шћих и нај ва жни јих тер ми на из праг ма-
ти ке сва ка ко је зна ча јан до при нос не са мо струч ној лек си ко гра фи ји не го и да љем 
раз во ју праг ма ти ке као лин гви стич ке ди сци пли не код нас. Кор пус за ода бир ен-
гле ских тер ми на би ли су уџ бе ни ци и мо но гра фи је из праг ма ти ке, те ен гле ски 
гло са ри из се ман ти ке и праг ма ти ке (нпр. Кру зов Glos sary of Se man tics and Prag-
ma tics, Гран ди јев, То мас, Bер сху ре нов уџ бе ник и др.). У овом гло са ру су се та ко 
на шли много број ни тер ми ни и тер ми но син таг ме за ко је су на ши лин гви сти че-
сто из на ли зи ли раз ли чи те пре вод не екви ва лен те. На кон ово га при ло га на да мо 
се да ће код нас до ћи до тер ми но ло шке си сте ма ти за ци је (уни фи ка ци је) у лин гво-
праг ма тич кој обла сти. Илу стра ци је ра ди, ево не ких ен гле ских тер ми на и њи хо-
вих пре вод них екви ва ле на та: world know led ge – зна ње о све ту, = ex tra lin gu i stic 
know led ge, = bac kgro und know led ge 1 ван је зич ко зна ње, 2 не је зич ко зна ње, = 
encyclo pe dic know led ge ен ци кло пе диј ско зна ње // fra me – сли ка, script – сце на рио, 
sche ma – схе ма; de dic to in ter pre ta tion 1 ин тер пре та ци ја на осно ву ре че ног, 2 ту-
ма че ње на осно ву ре че ног, de re in ter pre ta tion 1 ин тер пре та ци ја на осно ву ствар-
ног, 2 ту ма че ње на осно ву ствар ног, bot tom-up pro ces sing об ра да од о здо на го ре, 
top-down pro ces sing – об ра да од о зго на до ле и сл.

Уме сто за кључ ка. Ан ти ци па ци ја да љих дис курс них ис тра жи ва ња. Чи ни се 
да је овим Збор ни ком уред ни ца оства ри ла не ко ли ко ци ље ва: пр во, да до ма ћи 
(срп ски и екс ју го сло вен ски), европ ски и аме рич ки ис тра жи ва чи и ис тра жи ва чи-
це – сво јим при ло зи ма у Збор ни ку – ука жу на зна чај ко ји Свен ка Са вић ужи ва у 
ака дем ској за јед ни ци hu ma no re; дру го, за си гур но је је дан од ци ље ва уред ни це 
био ди дак тич ко-пе да го шке на ра ви – до би ти та кав збор ник ко ји ће по ста ти уџ бе-
ник и (оба ве зна) ли те ра ту ра за сва кога ко се ба ви дис курс ном ана ли зом, фе ми-
ни стич ком те о ри јом, лин гви сти ком тек ста, ког ни тив ном лин гви сти ком, књи жев-
ном хер ме не ту и ком итд. (тај је циљ та ко ђе оства рен); и тре ће, а не ма ње ва жно, 
да се још је дан пут по ка же – на при ме ру Збор ни ка – ка ко но во сад ска лин гви сти ка 
иде уко рак с мо дер ним европ ским и свет ским фи ло ло шким трен до ви ма, са вре ме-
ним то ко ви ма лин гви стич ке и ин тер ди сци пли нар не те о ри је и да је свој до при нос 
раз во ју ове на у ке / ових ди сци пли на.

Стра хи ња Сте па нов
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ТОПОНИМИЈА – ЈЕЗИК, ИСТОРИЈА И ПРЕДАЊЕ

(Радојка Цицмил Реметић, ТОПОНИМИЈА ПИВСКЕ ПЛАНИНЕ, 
САНУ, Одбор за ономастику; Библиотека Ономатолошких прилога, 

књ. 1; Београд 2010, стр. 356)

Ско ро да ниг де ин вен тив ност на род ног ду ха ни је у бо љем скла ду са при род-
ним окру же њем и по тре ба ма је зич ког оп ште ња као у си сте му то по ни ми је јед ног 
на ци о нал ног и је зич ког под руч ја. На и ме, при род не окол но сти има ју свој жи вот и 
сво је вред но сти (ге о граф ски рас по ред, ре љеф, са став и об лик тла, биљ ни свет, 
во де, кли му) не за ви сно од чо ве ка, али пра ви ула зак у ци ви ли за ци ју до ла зи он да 
кад чо век уочи те вред но сти, кад их име ну је и уве де у ко му ни ка ци ју.

Име но ва њем сво га при род ног окру же ња чо век свет уво ди у кул ту ру пре ко 
је зи ка. То зна чи да је пре име но ва ња до шла оп сер ва ци ја, за тим уоча ва ње и из два-
ја ње по себ но сти ре а ли ја у про сто ру, а он да се оп сер ва ци ја сме шта ла у си стем по и-
ма ња. У сва ком на ро ду (и је зи ку) ве ко ви ма се ства рао и утвр ђи вао си стем оп штих 
озна ка, апе ла ти ва, ко ји ма је чо век не ку сво ју пред ста ву схва тио као уз диг ну ће, или 
уз бр ди цу; улег ну ће или низ бр ди цу; а та ко схва тио и ко су, стра ну, се дло, гла ви цу, 
или: ува лу, ја ру гу, до ли ну... Схва тио је, пој мио и озна чио из вор и раз лу чио га од 
вре ла; по ток и сме стио га по ред ре ке; ло кву је ста вио на спрам је зе ра... При ме тио 
је тле об ра сло тра вом и одво јио се но кос од па шња ка; тле по кри ве но др ве ћем и ство-
рио по јам го ре, шу ме, шу мар ка, за бра на, че ста ра...

Али, ко ли ко год је оп шта, апе ла тив на лек си ка би ла сло же на да се њо ме озна-
чи све бо гат ство ути ска што га при род на ре ал ност на ме ће чо ве ко вом по гле ду и 
спо зна њу, ва ља ло је то оби ље зе мљо пи сних тер ми на упо тре би ти за име но ва ње 
кон крет не ре ал но сти, не по сред не око ли це, до кле до пи ре по глед, до кле се же 
днев но кре та ње, до кле се ши ри па шњак, где се сме шта ју об ра ди ви де ло ви тла, на 
ко ји ма се на ла зи воћ њак... Јед ном реч ју: ва ља име но ва ти око ли ну та ко да че ља де 
кад ују тру по ђе из ку ће зна где ће оба ви ти днев не по сло ве и ка ко ће се ори јен ти-
са ти у про сто ру, на ком ће се из во ру на пи ти во де, а ко ји тре ба за о би ћи јер је во да 
не здра ва. То је сле де ћи сту пањ раз во ја овог си сте ма на зи вља, при ли ка да се апе-
ла ти ви про мо ви шу у име на, да се из вр ши по и ме ни ча ва ње или они ми за ци ја.

По пра ви лу, гу сти на то по ни ма ве ћа је на те ре ну са из ло мље ним ре ље фом, на 
про сто ри ма где оби та ва ви ше љу ди по во дом раз ли чи тих зе мљо дел ских и дру гих 
по сло ва на тлу, у усло ви ма ве ћег бро ја вла сни ка, у усло ви ма ка да се са љу ди ма у 
при род ном окру же њу де ша ва ју раз ли чи те зго де. 

То по ни ми се пре но се не са мо с ко ле на на ко ле но не го из на ро да у на род, по-
том ци их при ма ју од прет ход ни ка и у то ме мо же би ти и мо ди фи ко ва ња из го вор-
ног ли ка, што не кад – то ком вре ме на за ма гљу је про зрач ност њи хо ве ети мо ло ги је 
и ки да ве зу са раз ло зи ма ко ји су усло ви ли по не ко име но ва ње.

На ше вре ме но си још не ка обе леж ја, ме ђу ко ји ма су два зна чај на за оп ста нак 
то по но ма сти ке. Нај пре, са по ја вом ка та стра уста но вља ва се слу жбе на то по ни ми-
ја, ко ја по не кад би ва у рас ко ра ку с на род ном. За тим, бу ду ћи да не вла снич ки зе-
мљи шни про сто ри не ула зе у ка та стар, они жи ве у се ћа њу љу ди и са дра стич ним 
сма ње њем се о ског жи вља и на пу шта ња пла нин ских ре ги ја ра ди од ла ска у град и 
пре се ље ња у дру го ме сто из ла жу се гу бље њу из се ћа ња, од но сно за ти ра њу.
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Све сни зна ча ја то по ни ма као је зич ких чи ње ни ца са исто риј ском под ло гом 
и њи хо ве суд би не у но вим вре ме ни ма, по сле ни ци срп ске је зич ке на у ке при сту пи-
ли су те рен ском по пи су то по ни ма, ства ра њу усло ва за њи хо во кар то теч ко по хра-
њи ва ње, про у ча ва њу и по кре та њу пу бли ка ци ја за ста вља ње то по но ма стич ких ра-
до ва на увид на уч ној јав но сти. У Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти фор ми ран 
је и Од бор за оно ма сти ку, а он је, по ред ра да на те ре ну, от по чео и са из да ва њем 
на уч не пу бли ка ци је Оно ма то ло шки при ло зи (пр ви број 1979, у ра ду је два де сет 
дру га књи га!), а јед но вре ме одр жа ва не су и ре дов не оно ма стич ке кон фе рен ци је 
Ју го сла ви је (увек у дру гој ре пу бли ци, или по кра ји ни) на ко ји ма су се пре тре са ла 
пи та ња оно ма то ло шких на уч них ди сци пли на.

Све ово ва ља има ти у ви ду кад се чо век су срет не са пр вом књи гом се ри је 
мо но гра фи ја ко ју по кре ћу Оно ма то ло шки при ло зи. То је обим на сту ди ја Ра дој ке 
Циц мил Ре ме тић То по ни ми ја Пив ске пла ни не (ре цен зен ти: проф. др Алек сан дар 
Ло ма, до пи сни члан СА НУ, и др Јо ван ка Ра дић).

При род ни по сту пак на ста ја ња то по ни ми је је сте да ге о граф ски по јам пре ра-
сте у име. Они ми за ци ја се вр ши про мо ви са њем апе ла ти ва у оним. Кад реч До 
стиг не до ве ли ког сло ва, по ста је име од ре ђе ног до ла. Раз у ме се, име да је чо век 
(уоста лом, име на чо ве ку и слу же!), за то се име но слов об ли ку је на осно ву пер цеп-
тив ног и је зич ког ис ку ства (До, До лац, До лић, До чић, До ли на..., До ља, Про дол). 
Тим се пу тем и укљу чу је и фонд ци ви ли за циј ских те ко ви на јед но га на ро да (и је зи-
ка). Аутор ка на во ди (стр. 83) да се ова кви то по ни ми (од апе ла ти ва „до“) ја вља ју у 
свим се ли ма, а у не ки ма су баш мно го број ни (у Цр квич ком По љу 38, на Ун чу 32, 
на Пи шчу 42, на Бе зу ју 41 пут...).

У ствар но сти, на ста ју и не ки прак тич ни усло ви. У слу ча ју по сто ја ња два 
до ла, ва ља да се и у го во ру зна на ко ји се ми сли, па ће на сту пи ти ди фе рен ци ја ци ја 
– по ве ли чи ни, об ли ку, пре ма ра сти њу, пре ма људ ским име ни ма. За јед ни ца то по ни-
ма од ре ђе на је људ ском за јед ни цом. Атар је нај ши ра је ди ни ца про сто ра у то по ни-
ми ји. Два пла нин ска вр ха мо гу се име но ва ти јед ним име ном Врх, у два су сед на 
ата ра, али ако су у истом ата ру, је дан ће (а ве ро ват но и оба) има ти до дат ну де тер-
ми на ци ју. У овој књи зи за бе ле же но је три де се так вр хо ва, али ни је дан ни је без де-
тер ми нан те, или об ја сни це, не го су сви с атри бу ти ма: Ве ли ки врх, Го ли ~, Сред њи ~, 
Цр ни ~, Во де ни ~, Ја год њи ~...

Ов де би смо ис та кли још је дан до при нос ове мо но гра фи је ко му ни ка ци о ној 
кул ту ри срп ског на ро да. На и ме, у усло ви ма ка да не ма мо не ку на род ну ге о граф-
ску тер ми но ло ги ју (раз у ме се, на у ка је има али то је не што дру го), у то по ни ми ма 
на ла зи мо ле пе до при но се тој тер ми но ло ги ји. Су сре ће мо се са пој мо ви ма ко ји се 
ре ги о нал но упо тре бља ва ју, а мо жда су и мо ти ви са ни из у зет но шћу об ли ка тла. У 
та кве из два ја мо вал (сте на, по ред уду бље ња, или ва ло ви тог те ре на), вла ка (удо-
ли ца, че сто трав на та), ка ли ца (ко ри та ста ва ла), ки та (уз ви ше ње са сте ном), ком 
(бр до са стр ми ном), кук (оштро сте но ви то бр до), ла ства (кр ше ви те стр ми не), лом 
(стра на и сит на шу ма), под (за ра ван, у под нож ју), пре ви је (бр до че сто са ка рак те-
ром не ке при род не гра ни це), пре па да ли ца (во до дел ни ца), пр ло (во до де ри на, усов), 
сур дуп (про ва ли ја), то чи ло (стра на низ ко ју се оси па ка мен) и др.

Раз у ме се, тле нај че шће би ва об ра сло не ким ра сти њем па се и то ис ко ри шћа-
ва за фор ми ра ње име но сло вља: Бор је, Бо ри не, Бо ро ви не, Омо ра, Омо ри це, Омо рић; 
Ов се ни ште, Ше ни чи ште; Бро ћа нац, До ко љен; Па пра ти ште, Пе ли но вац итд.

И још јед но пра ви ло, је дан смер у опа жа њу око ли не и име но ва њу спо зна тог. 
Опа жа је вр ши чо век, па се об ли ци опа же ног че сто име ну ју ме та фо ра ма у ко ји ма 
се на зив људ ског те ла пре но си на тле. Та кви су то по ни ми: Бе дри на, Бу брег, Гла ва, 
Гла ви ца, Гр ло, Је зик, Ла кат, Ли це, Но здре, Пле ће, Ра мо, Че ли на, Гор ње ша ке ... 
Ме та фо рич на обра зо ва ња ши ре се и на де ло ве те ла жи во ти ња: Кљу нак, Ме ђе ђак 
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(„огром на сте на и из во ри“), Ме ђе ђа гла ва („ве ће бр до“), па и на ства ри из ку ће и 
по кућств: Би са ге, Би сер чи ћи, Ва ган, Ва ган ци, Ка па, Ко ли јев ка, Ко ри та, Ко тлић, 
Се дло, Сто, Сто ло ви, Су лу нар, Ер це го ве сто ли це, Чан чић а има и ме та фо ра по ква-
ли те ту (Бо го до, До бро до, Зло до, Зло кос, Ми ло бор, Смр дан, Смр даш), или на ме ни 
(Ви гањ, До зи ва ло, По чи ва ло). Аутор ка у ве зи са овим из но си јед но за ни мљи во за-
па жа ње: ре љеф и об лик тла до но се „ла ко пре по зна тљи ве, ин ди ци ра не ори јен ти ре“ 
ко ји слу же за на ста нак то по ни ма ко ји но се и сва ко вр сна оба ве ште ња о оно ме што 
име ну ју, а „еко ном ска функ ци ја сва ке сто пе ов да шње зе мље на ла га ла [је] пре ци-
зни ја оба ве ште ња о по ло жа ју ње ног ко ри сни ка“ (стр. 93). Али, „Кад се ис тро ше 
ге о граф ски тер ми ни [...], из лаз је ов де вр ло успе шно на ла жен у ме та фо рич ним 
кон струк ци ја ма“ (стр. 94).

По сле ге о граф ске осно ве, од но сно зе мљо пи сног ис ку ства, озна ке у про сто ру 
до ћи ће и пре ма ре зул та ти ма чо ве ко вог де ло ва ња. Ре ка је сте при род на чи ње ни ца, 
али за то ка нал, мост, ћу при ја ни су. Њих је до дао чо век. Име на ова квих ре а ли ја 
че сто има ју по себ на име на, и опет по за ко ни то сти ма по ко ји ма атар мо ра би ти чи-
тљив, че сто ни је до вољ но да се мост Мо стом на зо ве, не го ће то би ти: Мос, Мо сти-
на, Шу пљи мос, Ка лу ђер ски мос, Мос Об ра да Циц ми ла, Мо сти ште, а де си ће се да 
је Мо сти на „ве ћа сте на, гре да“, где би се уза луд тра жи ла ћу при ја, али тле ова ко 
име но ва но сва ка ко су ге ри ше не ко „пре мо шћа ва ње“. Ме ђу тим, та ко зва ним кул-
тур ним то по ни ми ма, има слу ча је ва да се ме сто у про сто ру име ну је по објек ту 
(Бу нар, Ви то, Ја та ре, Ја та ри ште, Ку ћа, Ла гер (ме сто где се скла ди ште бал ва ни 
пре тран спор та), Млин, Мли ни шта (на јед ном је би ла ве тре ња ча!)...; по то ме што 
је ту вр ше на не ка об ра да (Врт, Вр та, Гув но, Њи ва); где се оба вља ла сто чар ска 
де лат ност (Ко тар, Ко тац, Обор, План ди ште, Ста ја, Стру га, Тор, То ри на, Ка тун, 
Ка ту ни ште, Ко ли би шти на итд.); а има и та квих ко ји пам те не ке исто риј ске мо-
мен те (Врон ти ште, Ка ра у ла, Ку ла, Па ра ми да, Пе то кра ка, Раз бо ји ште, Спо ме ник, 
Стра жни ца, Та ри ја – ме сто по ги би је гру пе љу ди, Ша нац).

У та кве дру штве но-еко ном ске то по ни ме на пив ском те ре ну спа да ју: Кла чи на, 
Кла чи не (где су би ле кре ча не), Мо чи ло (где се по та па ла ко но пља), Пр жи на (где се 
ва ди ла „пр жи на“, сит ни пе сак), Тер ђај (ме сто где је био уре ђај за ре за ње гра ђе), 
Че ка (ло вач ка осма трач ни ца)..., и они, чак и он да кад сви дру ги тра го ви с ли ца 
зе мље не ста ну, си гур но све до че да је не ке људ ске де лат но сти на до тич ном про-
сто ру би ло.

Уоча ва се да се ве лик број то по ни ма име ну је пре ма људ ском име ну. С јед не 
стра не, то би мо гло би ти да из ло мљен те рен, бо гат об ли ци ма и струк ту ром тла, 
тра жи ви ше је ди ни ца, а с дру ге стра не то обе ле жа ва при су ство чо ве ка у име но ва-
ном про сто ру. Аутор ка до бро уоча ва раз ло ге по ја ча ног уче шћа ан тро по ни ма у они-
ми за ци ји про сто ра: „Нај че шће се у то по ни му от кри ва по се сив ни од нос љу ди пре-
ма про сто ру, за тим суд би на или не ка од вр ли на и спо соб но сти чо ве ка, да са вла да 
и ’осво ји’ те шко са вла див те рен у бес пу ћу и вр лет ном, пла нин ском те ре ну“ (стр. 
122). Об ја вљу је се још јед но са зна ње аутор ке с те ре на. У про шло сти је Пив ска 
пла ни на би ла гу сто на се ље на (ов де нам у свест сти же не ве се ла чи ње ни ца да пре-
ма де се так хи ља да за бе ле же них то по ни ма, сто ји де сет пу та ма ње жи вља ко је ту 
то по ни ми ју да нас но си у са зна њу и оп ште њу!), а „ви сок на та ли тет за со бом је но-
сио и не ми нов но пар це ли са ње има ња и це па ње по је ди них пар це ла, што је за со бом 
по вла чи ло но ва име но ва ња и бо га ће ње оно ма стич ког ин вен та ра“ (стр. 129). Има мо 
још јед но за па жа ње ко је ра до пре но си мо чи та о ци ма. Аутор ка уоча ва да је „жи вот 
у те шким окол но сти ма“ сва ко днев но до но сио до га ђа је са срећ ним или не же ље-
ним ис хо дом, ко ји су се ве зи ва ли за тле где су на ста ја ли. Они су се пам ти ли име-
но ва њем тла пре ма осо ба ма ко ји ма се ту „не што слу чи ло“. Де ша ва ли су се усо ви, 
гро мо ви, раз ми ри це, ад ми ни стра тив на по ме ра ња, про ме не го спо да ра, вој ни су ко-
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би... и све је то „пи са ло исто ри ју“ и по ста ја ло мо ти ва ци ја за на ста ја ње то по ни ма 
ве за них и за људ ска име на. Оту да и ви сок про це нат то по ни ма од ком би на ци ја ан-
тро по ни ма и дру гих (ге о граф ских и слич них) апе ла ти ва: Ај да ро ва усов, Аса но ва 
ло ква, Ба ле ти не ру пе, Вељ ко ва ози ди на, Ву ко са вин гр мен и сто ти не слич них на зи ва.

До дај мо да су то по ни ми и је зич ки по да ци ко ји се ре ла тив но ла ко ства ра ју 
(чим на сту пи по тре ба), али спо ро ме ња ју, због че га су не кад зна чај ни за исто ри ју 
је зи ка, а ско ро увек за струк ту ру не ког си сте ма зна ња (ов де оно ма стич ког си сте ма). 
У пр ве би смо убро ја ли чу ва ње об ли ка дво ји не, ти па: Га ја, До ла, Па ле жа, Шти та, 
Вр та, а дру ги мо ме нат је кон струк ци ја (ге ни тив + но ми на тив): Са ви ћа до, Ће ра-
ни ћа гре да, Ча ви ћа бр до.

Ова са др жа јем бо га та књи га, за струч ња ке ко ри сна, за ви чај ци ма дра га, за 
на ше смут но вре ме ле ко ви та, обо га ће на је и вр ло ле пим фо то гра фи ја ма (45 при-
ло га у бо ји), на ко ји ма су чо век и пла ни на још увек у жи вом је дин ству.

Раз у ме се, ова кав осврт не мо же ни на гла си ти а ка мо ли об у хва ти ти дра го-
це не ску пи не је зич ких ар ха и за ма, лек сич ких ло ка ли за ма, лек си ку стра ног по ре-
кла, твор бе не мо мен те они ми за ци је, ак це нат ску стра ну овог си сте ма на зи вља..., 
али је дан ути сак ипак тре ба по но ви ти: и овај рад, ина че вр ло зна ча јан за оно ма-
стич ку на у ку, за кул тур ну исто ри ју срп ског на ро да, за „део не пи са не аутен тич не 
исто ри је дур ми тор ског ре ги о на, ко лев ке и ра сад ни ка јед ног ди ја лек та, жа ри шта 
и чу ва ра срп ске на род не ду хов но сти“ (стр. 12), ско ро да ли чи на спо ме ник не ка-
да шњег жи во та. И у овом кра ју на ше до мо ви не на ро да је све ма ње, па ти ме на уч ни 
при ло зи по пут То по ни ми је Пив ске пла ни не Ра дој ке Циц мил-Ре ме тић још ја че зра че 
као при јат на са зна ња да ства ра лач ки дух жи ви у је зи ку и пре да њу и да још има 
љу ди ко ји не жа ле тру да, вре ме на и сред ста ва да од за бо ра ва спа су нај вред ни је 
те ко ви не то га ду ха и пре не су на ра шта ји ма као дра го це но ис ку ство ко је би се, не-
за пам ће но и не за пи са но, као и мно го шта дру го, из гу би ло у вре ме ну. Са да је у књи-
га ма, и то је, ипак, не ка уте ха. 

Не дељ ко Бог да но вић

 
UDC 821.131.1.09 Boccaccio G.

НАСТАВАК РАДА НА ПОЕТИЦИ НОВЕЛЕ

(Снежана Милинковић, Декамерон: књига о љубави, Београд, Архипелаг, 2011)

У Ар хи пе ла го вој би бли о те ци „Зна ко ви“, уочи по след њег сај ма, об ја вље на је 
за на шу сре ди ну пре дра го це на мо но гра фи ја о Бо ка чо вом Де ка ме ро ну про фе сор-
ке Фи ло ло шког фа кул те та и вр сног на уч ног ис тра жи ва ча Сне жа не Ми лин ко вић.

Ова књи га на не ки на чин пред ста вља на ста вак аутор ки ног ба вље ња за по-
че тог у прет ход ној (Пре о бра жа ји но ве ле. Но ве ла од В. Вр че ви ћа до С. Ма та ву ља 
и ита ли ја ни стич ка но ве ли стич ка тра ди ци ја, 2008), од но сно, има се ути сак, као 
да је рад на ком па ра ти ви стич кој сту ди ји на мет нуо по тре бу да се ово де ло на пи-
ше и та ко пру жи „скром ни до при нос“ – ка ко Сне жа на Ми лин ко вић са свим нео-
прав да но ка же – „у по пу ња ва њу ве ли ке пра зни не у до ма ћој кул ту ри“. До при нос, 
ре кли би смо, и на ши рем пла ну, јер мо но гра фи је о ве ли ка ни ма свет ске књи жев-
но сти у на шој кул тур но-на уч ној сре ди ни ве о ма су рет ке, али и ужем, као при лог 
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у пре ва зи ла же њу, што аутор ка и по ста вља као је дан од сво јих ци ље ва, још увек 
код нас ва же ћих ро ман ти чар ско-по зи ти ви стич ких ту ма че ња Де ка ме ро на и ње го-
вог ауто ра као ла сцив ног пи сца.

У Увод ним на по ме на ма аутор ка од ре ђу је те о риј ско-ин тер пре та тив не окви-
ре сво га ис пи ти ва ња и ис ти че да ће њен рад пред ста вља ти, упра во због оби ља 
ви ше ве ков не ли те ра ту ре и ра зно род них ту ма че ња, од ре ђе ну син те зу, а да ће јој 
основ на иде ја-во ди ља, од но сно кључ у ко јем ће иш чи та ва ти Де ка ме рон, би ти – 
про блем љу ба ви. Овај, ве о ма зах те ван из бор, ни је ни ма ло слу ча јан, ако се има у 
ви ду да је схва та ње љу ба ви у осно ви фи ло зоф ско-књи жев не кул ту ре за пад но е вроп-
ског дру штва по зног сред њег ве ка. Са мим тим, ова кав при ступ зна чио је от кри ва ти 
у раз ли чи тим ни во и ма де ла гу сто тка ње ин тер тек сту ал них и ин тер ди скур сив-
них од но са ко је је Бо ка чо ус по ста вљао пре вас ход но с прет ход ном књи жев ном, али 
и фи ло зоф ском тра ди ци јом, као и са вре ме ним му ауто ри ма. С. Ми лин ко вић и за-
по чи ње сту ди ју при ка зом кључ них књи жев но-фи ло зоф ских тек сто ва ко ји су у ве-
ли кој ме ри од ре ди ли са мо де ло: од Ка пе ла но вог трак та та De Amo re без чи јег се ути-
ца ја – с по зи тив ним, или не га тив ним пред зан ком – не мо гу ни раз у ме ти по че ци 
ита ли јан ске љу бав не ли ри ке, пре ко Ка вал кан ти је ве слав не, а на да све ком плек-
сне кан цо не Don na mi pre ga и Дан те о вог схва та ња љу ба ви у Но вом жи во ту и 
Ко ме ди ји, до са мог Пе трар ке. 

Мо но гра фи ју би смо услов но мо гли по де ли ти на два де ла. Пр вих шест по-
гла вља, што и са ми на сло ви по твр ђу ју (I Књи жев ност у зна ку љу ба ви. Не ко ли ко 
на по ме на о кул тур но-књи жев ном кон тек сту пре настнка „Де ка ме ро на“; I На-
ста нак Де ка ме ро на; III „Де ка ме рон“: кнез Га ле от; IV Но ве ле на ме ње не за љу-
бље ним го спа ма; V Но се ћа при ча „Де ка ме ро на“: „ли е та бри га та“ у вр ту; VI Про-
та го ни сти „но се ће при че“ „Де ка ме ро на“ као но си о ци ње го ве ди ја ло гич не по став ке) 
не ка су вр ста при пре ме – ме то до ло шки из у зет но до бро во ђе не – и су штин ски пред-
ста вља ју ну жне пред у сло ве, што на те о риј ском, што на уже ли те рар ном пла ну, за 
по то њу ана ли зу но ве ла ко је су „у зна ку љу ба ви“. Та ко, усред сре див ши се на сам 
текст, аутор ка се пр во ба ви не ко ли ким еле мен ти ма бит ним за раз у ме ва ње де ла и 
ње го ве по е ти ке, а ко је је Бо ка чо сам ис ти цао, на ро чи то у па ра тек сту ал ним (in ci pit-у 
и ex pli cit-у) и ме та тек сту ал ним де ло ви ма (Уво ду, Уво ду у IV дан и у За кључ ку 
Ауто ра) Де ка ме ро на.

Аутор ка на гла ша ва нај пре да је ве о ма бит но има ти на уму да је овај пи сац, 
устро јив ши Де ка ме рон као ко хе рент ну це ли ну у ко јој по је ди нач ни сег мен ти, од-
но сно но ве ле, за ви се од оп ште но се ће струк ту ре, дао тој це ли ни „на уч ну, оп ште-
са знај ну функ ци ју трак та та“. У ду ху сред њо ве ков них схва та ња, пред мет та кве 
књи ге ва ља ло би да бу де не ки фи ло зоф ски, од но сно те о ло шки про блем, а ов де је 
то по ста ње не че га то ком де сет да на, као што и сам на слов ка же. Ме ђу тим, „овај 
трак тат о по ста њу не ће би ти ни ка кве ес ха то ло шке или те о ло шке, не го ла ич ке 
при ро де“, што С. Ми лин ко вић на во ди као ве о ма ва жну чи ње ни цу, јер ће се ба ви-
ти про бле мом љу ба ви. По пут сво јих узо ра, и Бо ка чо аутор се бе до жи вља ва и као 
пе сни ка и као фи ло зо фа, па ће му овај пред мет по слу жи ти да се по за ба ви етич-
ким пи та њи ма и да по ку ша да ус твр ди на чи не до се за ња сре ће на ово зе маљ ском 
све ту, што и је сте циљ мо рал не фи ло зо фи је.

На ста вља ју ћи да из но си ва жне „пред у сло ве“ за пра вил но раз у ме ва ње де ла, 
аутор ка упу ћу је на „пре зи ме“ Де ка ме ро на („кнез Га ле от“), ко је, иро нич ном алу-
зи јом на V пе ва ње Дан те о вог Па кла, спа ја „љу бав као ужи ва ње“ са „чи та њем из 
ужи ва ња“ и уво ди основ ни по јам иш чи та ва ња Бо ка чо ва де ла – љу бав. И ка ко већ 
у овом сег мен ту тек ста по ка зу је, та љу бав је пред ста вље на као страст и као по-
тен ци јал но ра зор на си ла. 
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А да би се из бе гла мо гу ћа де струк тив на сна га те љу ба ви ва ља по ка за ти ње ну 
при ро ду и по ку ша ти ускла ди ти страст и ра зум. То се мо же по сти ћи, ка ко на гла-
ша ва Бо ка чо, је ди но „угод ним раз го во ром“ отво ре ним за све те ме, а чи ме не ка 
за јед ни ца и по ка зу је да по чи ва на за јед нич ким вред но сти ма и да је спо соб на да 
се, уз по моћ ра зу ма, но си са сва ком по тен ци јал ном опа сно шћу, што би ва и при-
ка за но оног тре нут ка кад основ на ак тив ност про та го ни ста по ста не при по ве да ње. 
Ка ко сва ко при по ве да ње под ра зу ме ва пу бли ку ко ја под јед на ко уче ству је у оства-
ре њу на ра тив ног чи на, оно ус по ста вља не рас ки ди ве ве зе из ме ђу чла но ва дру жи не 
и исто вре ме но пред став ни ци ма тог „но вог дру штва“ омо гу ћа ва да на ра ти ви за ци-
јом ис ку стве ног, про шло сти и са да шњо сти, то ис ку стве но по ста ве на ра ци о нал не 
и ло гич ке осно ве. Упра во ће при по ве да ње слу ча је ва ис трг ну тих из то ка вре ме на 
и за тво ре них у сво јој је зич кој ре ал но сти, по мо ћи чла но ви ма дру жи не, али и пу-
бли ци, да пре о сми сли вред но сти и од но се у ко ји ма се оства ру је њи хов „ре ал ни“ 
жи вот, а у ко јем се „до га ђа и љу бав“.

По гла вље VII (Свет ис при по ве да ног“ на при ме ру I да на „Де ка ме ро на“) пред-
ста вља спо ну из ме ђу пр вог и дру гог де ла, јер иако за по чи ње с ту ма че њем са мих 
но ве ла, аутор ка од сту па од свог основ ног идеј но-те мат ског из бо ра и цео пр ви дан 
ана ли зи ра у ме та тек сту ал ном кљу чу, утвр ђу ју ћи Бо ка чо ва пра ви ла но ве ли стич ког 
при по ве да ња и ње го вих зна че ња.

Та ко зна лач ки при пре мље ни, ми чи та о ци мо же мо да се пре пу сти мо ужи ва-
њу у сјај ним тек сту ал ним ана ли за ма и да за јед но с аутор ком у на ред на че ти ри 
по гла вља ис пи ту је мо ка ко се оно што је пре до чи ла у пр вом де лу оства ру је у кон-
крет ним но ве ла ма. То ис пи ти ва ње за по чи ње с но ве ла ма IV да на („Pi a ce vo li e aspri 
ca si d’amo re“ / при јат ни и гор ки љу бав ни слу ча је ви) и њи хо вом љу бав но-тра гич-
ном ди мен зи јом. От кри ва ју ћи све ни вое Бо ка чо вог ин тер тек сту ал ног и ин тер ди-
скур сив ног по и гра ва ња с фи ло зоф ско-књи жев ним мо де ли ма, па и вла сти тим де-
ли ма, би ло да је по сма тра у кон тек сту двор ско-ви те шке тра ди ци је, би ло у про-
ме ње ним усло ви ма ита ли јан ског дру штва сво га до ба, љу бав је за Бо ка ча, ка ко С. 
Ми лин ко вић под вла чи и пот кре пљу је мно гим при ме ри ма, при род на и љу бав је 
страст, а њен по зи тив ни или не га тив ни пред знак за ви си са мо од кул тур но-иде о-
ло шког окви ра у ко ји се сме шта. 

На ста вља ју ћи да пра ти ту ли ни ју од но са Бо ка ча пре ма тра ди ци ји и основ ним 
по сту ла ти ма „пле ме ни те љу ба ви“ (Док три нар на пра ви ла љу ба ви у но вом кон тек-
сту: 8. и 9. но ве ла V да на), аутор ка за кљу чу је да је пи сцу би ло из у зет но бит но да 
ука же да ако се од у ста не од по и ма ња љу ба ви као при род не, и ако се до пу сти та ко-
зва ној „озбиљ ној“ кул ту ри да та ко схва ће ну љу бав и књи жев ност њој по све ће ну 
пре тво ри у не што не га тив но, мо гло би се уру ши ти и све оста ло што пред ста вља 
кон струк ци ју пле ме ни тог и ци ви ли зо ва ног дру штва.

Не сла жу ћи се с ту ма че њи ма ко ја у сед мој но ве ли осмо га да на (Љу бав вс 
зна ње: „no vel la del lo sco la ro“, VI II, 7) от кри ва ју тра го ве ми зо ги ни је, аутор ка иш чи-
та ва ис при по ве да ни слу чај у кљу чу су прот ста вље них еле ме на та: уче ност/не-уче-
ност, од но сно спо зна је и му дро сти, с јед не, и не зна ње и огра ни че ност, с дру ге стра-
не. Та ко про ту ма че на но ве ла по ста је сја јан при мер ка ко се не ке вред но сти до ко јих 
је Бо ка чу би ло ста ло на ра тив но оте ло тво ру ју. Ов де је то про блем фи ло зоф ског 
уса вр ша ва ња, та ко ну жног да би се љу бав на страст пре ва зи шла и да би се по ни-
шти ле ње не не га тив не по сле ди це. 

С. Ми лин ко вић се вр ло све сно и ве о ма хра бро од лу чи ла да сво је ба вље ње 
Де ка ме ро ном у све тлу про бле ма љу ба ви окон ча ана ли зом ин тер пре та тив но ве о ма 
ком плек сне и про бле ма тич не но ве ле, ко јом и Бо ка чо – зна ко ви то – за кљу чу је свој 
„свет ис при по ве да ног“ (Слу чај Гри зел де, X, 10: ка ко се за вр ша ва Де ка ме рон). Др-
же ћи се до след но сво је по став ке, аутор ка се и у ту ма че њу ове но ве ле тру ди да се 
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не огре ши о сам текст, па по ку ша ва да пи сцу Де ка ме ро на, као што је ре кла у по-
след њим ре до ви ма сво је књи ге, на кон то ли ко вре ме на, „пру жи при ли ку да про-
го во ри сво јим аутен тич ним гла сом“. Са мим тим, чи ни јој се да су ту ма че ња ко ја 
ука зу ју и при ви ле гу ју Бо ка чо ву на ме ру да се ба ви су штин ским пи та њи ма двор-
ског и фе у дал ног дру штва у фор ми па ро ди је ко јом се ука зу је на про бле ма тич ност, 
па чак и ап сурд ност од ре ђе них по сту ла та, мо жда нај при бли жни ја оном што је би ла 
на ме ра ауто ра и ње го вог при по ве да ча Ди о неа ко ји „са мо, исти на на ма е стра лан 
на чин, за кљу чу је и за о кру жу је оно што су би ле и глав не те ме чи та вог Де ка ме ро на“.

Већ из до сад ре че ног да се на слу ти ти ко ли ко је тру да и зна ња би ло по треб но 
да се ова кво де ло на пи ше, али и из у зет ног та лен та за ана ли зу и ту ма че ња по не кад 
и нај си ти них тек сту ал них де та ља, као и на уч нич ке хра бро сти да се до след но 
спро ве де иза бра ни при ступ и по не кад опо врг ну ту ма че ња и слав них на уч ни ка.

Мир ка Зо го вић

UDC 821.163.41.09 Obradović D.

АУТЕНТИЧНОСТ РЕПРОДУКЦИЈЕ

(Доситеј Обрадовић, Писмо Харалампију, приредио Душан Иванић, 
Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Београд 2011)

Пр во из да ње Пи сма Ха ра лам пи ју До си те ја Об ра до ви ћа штам па но је 1783. 
го ди не у Лај пци гу, а да ти ра но је на Ве ли ки че твр так 13/24. апри ла. На кон 228 го-
ди на, у Бе о гра ду, на Ве ли ки че твр так, апри ла 2011. го ди не у из да њу За ду жби не 
„До си теј Об ра до вић“ по пр ви пут се Пи смо Ха ра лам пи ју по ја вљу је не за ви сно од 
ауто би о гра фи је Жи вот и при кљу че ни ја, као ре зул тат при ре ђи вач ке де лат но сти 
Ду ша на Ива ни ћа. Из да ње ко је се на ла зи пред на ма у об ли ку фак си ми ла из вор-
ног из да ња и тран скрип ци је на са вре ме но пи смо при ре ђе но је са на ме ром да се, 
на осно ву по сто је ћих сум њи, по твр ди ауто но ман ста тус Пи сма Ха ра лам пи ју у од-
но су на ауто би о гра фи ју Жи вот и при кљу че ни ја, али при том и да до не се из вор но 
из да ње са свим ин фор ма ци ја ма ко је се гу бе при тран скрип ци ји, као што су од сту-
па ња од да на шње пра во пи сне и син так сич ке нор ме: спа ја ње ре чи ко је се пи шу 
одво је но, што је мо ти ви са но њи хо вом ин то на ци о но-ак це нат ском по ве за но шћу (нпр. 
ни сам се = ни сам се; ве ли ка би нам се = ве ли ка би нам се), не ре гу лар но сти у пи са њу 
ве ли ког и ма лог сло ва и ко ри шће њу зна ко ва пунк ту а ци је, од но сно ин тер пунк ци-
је, про ме њен фо нет ски и мор фо ло шки са став ре чи (тре ба обра ти ти па жњу да су 
у тран скри бо ва ном фак си ми лу са чу ва не осо бе но сти из вор ног тек ста ко је оп ста ју 
и у са вре ме ном пра во пи су). Ду шан Ива нић је за др жао, та ко ђе, из вор но кур зив но 
пи смо, ко је је прет ход не при ре ђи ва че под ста кло на за кљу чак да је Пи смо пред го-
вор за Со вје те здра ва го ра зу ма (М. Д. Сте фа но вић) а ка сни је и за Жи вот и при-
кљу че ни ја. Увид у фак си мил Пи сма да је нам при ли ку да уочи мо ал тер на ци је у 
До си те је вом је зич ком из ра зу ко је се ти чу ка ко лек си ке (чло век, чо век и че ло ве-
че ски), та ко и фо нет ских не у ста ље но сти: зна ко ви не ма ју уста љен фо нет ски екви-
ва лент, а по себ но је уоч љи ва не мо гућ ност да се уса гла си гла сов на вред ност сло ва 
„јат“, бу ду ћи да су мо гу ћа три из го во ра (е/је/ије). Ду шан Ива нић ће у за вр шним 
на по ме на ма сва ком гла су (ње го вом гра фиј ском об ли ку и фо нет ском екви ва лен-
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ту/екви ва лен ти ма) ко ји мо же иза зва ти не до у ми це при ли ком тран скрип ци је по-
све ти ти по себ ну па жњу (В, Ђ/Ћ, Е, Ж, И, Л, Н, Х, ï, Ƅ, Ɵ, Щ, ю, Я, Й), пру жа ју ћи 
увид у ра зно ли кост и бо гат ство До си те је вог је зи ка, ко ји се фор ми рао кроз укр-
шта ње не ко ли ко ре дак ци ја. У по себ ном де лу при ре ђе ног из да ња Пи сма Ха ра-
лам пи ју Ду шан Ива нић да је по пис (уз по дроб на об ја шње ња) фи ло ло шки спор них 
ме ста, (по тен ци јал них) штам пар ских гре ша ка, цр кве но сло ве ни за ма, ар ха и за ма и 
лек сич ких ре ше ња из дру гих ре дак ци ја, па ра фра за не до вољ но екс пли цит них ин-
тер тек сту ал них на во да, мо гу ћих чи та ња До си те је вих гра фиј ских ре ше ња, по том, 
по ја шња ва кул тур но-исто риј ски кон текст ко ји је под ста као по је ди не иде је До си-
те ја Об ра до ви ћа (иде о ло ги ја је зич ког је дин ства ју жно сло вен ских на ро да, иде ја 
оп ште га, тј. на род ног је зи ка), би о граф ске не по зна ни це, ли те рар не, би блиј ске и 
ми то ло шке алу зи је. Ко нач но, у ко мен та ри ма тек ста при ре ђи вач на во ди раз ли ке 
из ме ђу овог из да ња и два ју на уч но кон ци пи ра них из да ња Са бра них де ла До си-
те ја Об ра до ви ћа (I, 1961, у ре дак ци ји Ђу ре Га ве ле; 2007, I, у ре дак ци ји Мир ја не 
Д. Сте фа но вић) по пи та њи ма фи ло ло шке при ро де као што су: ин тер пунк ци ја, 
фо нет ски склоп ре чи, мо гу ће раз ли ке у чи та њи ма и штам пар ске гре шке. Пи смо 
Ха ра лам пи ју, сво је вр сни ма ни фест мо дер не срп ске кул ту ре, ко ји је о 200-го ди-
шњи ци смр ти До си те ја Об ра до ви ћа при ре дио Ду шан Ива нић, раз ли ку је се од 
до са да шњих при ре ђе них из да ња Пи сма пре вас ход но пре ма сте пе ну ег закт но сти: 
из да ње ко је је пред на ма од ли ку је пре ци зност тек сто ло шких ана ли за и по што ва-
ње из вор ног тек ста, бу ду ћи да Ду шан Ива нић не ујед на ча ва ауто ро ва не до след на 
ре ше ња (као што је ме ша ње екав ског и ије кав ског из го во ра), за блу де, не зна ња, 
не го се тру ди да што тач ни је пре не се ауто ро ву во љу. 

У по го во ру На ја ва вас кр са срп ске кул ту ре Ду шан Ива нић, са да са књи жев-
но кри тич ког аспек та, ука зу је на не ко ли ке вред но сти До си те је вог Пи сма Ха ра-
лам пи ју ко је се на кон ви ше од два сто ле ћа об на вља ју у срп ској кул ту ри. Но во из-
да ње Пи сма зна чај но је јер раз ре ша ва мно го број не не до у ми це ко је се ти чу ко ли ко 
тек сто ло шких пи та ња (на ста нак де ла, штам па ње, пи та ње да ли је из да то за себ но 
или као са став ни део Жи во та и при кљу че ни ја, да ти ра ње, адре сат), то ли ко и књи-
жев но и сто риј ског ста ту са, жан ров ске при ро де де ла (пред го вор / пи смо / ма ни фест) 
и фор мал но-стил ских аспе ка та. Пи смо Ха ра лам пи ју је у исто вре ме „по зив на прет-
пла ту на Со вје те здра ва го ра зу ма“ (С. Но ва ко вић, 1911:32), мо гу ћи пред го вор ис-
тој књи зи (М. Д. Сте фа но вић), де лом је ода аустриј ском ца ру Јо си фу Дру гом, а 
де лом и хим на жи во ту; у Пи сму се апе лу је на вер ску то ле ран ци ју, на пре и мућ-
ство на род ног је зи ка над књи жев ним, на зна чај вас пи та ња и књи ге као ар те фак та 
ко ји уте ме љу је мо дер ну про све ће ност, за ме њу ју ћи цр кве но вас пи та ње и па трон-
ство ин сти ту ци ја уоп ште. 

Ак ту ел ност До си те је вог про гла са, ко ји је по сред но био упу ћен сви ма ко ји 
зна ју чи та ти и пи са ти, а не са мо Ха ра лам пи ју Ма му ли, ни је ума ње на ни два и по 
ве ка доц ни је. На и ме, иде је о вер ској то ле ран ци ји ме ђу на ро ди ма и очу ва њу је зи-
ка као ком по нен те ет нич ког је дин ства вер ски по де ље ног на ро да (пра во слав ци, 
ка то ли ци, му сли ма ни) го во ре о не у ма ње ној ак ту ел но сти До си те је вог Пи сма, ко-
је и да нас про на ла зи пут до на шег исто риј ског и кул тур ног про сто ра. Не ко ли ко 
идеј но ре ле вант них ме ста Ду шан Ива нић из два ја из Пи сма Ха ра лам пи ју са ци љем 
да ука же на ево лу ци ју Об ра до ви ће вих про све ти тељ ских на че ла ко ја ће про на ћи 
сво је плод но тле у ре фор ма ма Са ве Мр ка ља и Ву ка Ка ра џи ћа, по том у ју го сло-
вен ској иде о ло ги ји и ства ра њу за јед нич ке др жа ве (Јо ван Скер лић је ову До си те-
је ву ми сао пре по знао у ње ном да ле ко се жном зна ча ју), у ути ли тар ној есте ти ци ко ју 
ће при хва та ти про гре сив но на стро је ни пре га о ци, од Ву ка Ка ра џи ћа и Лу ки ја на Му-
шиц ког до Све то за ра Мар ко ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа. Осо би те вред но сти До си те-
је вог про све ти тељ ског про гра ма ко је су „на ја ви ле вас крс срп ске кул ту ре“ пре по-
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зна те су у ме то до ло ги ји сло бод ног, кри тич ког ми шље ња (Д. Ива нић), уте ме ље ног 
на ра ци о на ли стич кој фи ло зо фи ји, сло бод ној во љи и пре о ри јен та ци ји пре ма на ро-
ди ма про све ће не Евро пе, са ко ји ма је би ло ну жно ус по ста ви ти кул тур но и сто риј ске 
ве зе у окви ри ма мо дер ног дру штва. Свим по ме ну тим „лу ча ма“ про све ти тељ ског 
про гра ма Ду шан Ива нић ће по све ти ти при ре ђи вач ки из бор тек сто ва До си теј и 
Евро па (2011) са на ме ром да си сте ма ти зу је глав не ми сли и по ру ке це ло куп ног 
До си те је вог пре га ла штва ко је су на ја вље не већ у Пи сму Ха ра лам пи ју, „ср жи цје-
ло куп ног дје ла и дје ло ва ња ре фор ма то ра срп ске кул ту ре“: уво ђе ње гра ђан ског 
ћи ри лич ног пи сма и на род ног је зи ка ко ји ће све сло вен ске ре дак ци је мар ги на ли-
зо ва ти, по ти ски ва ње оби чај не, ко ри сто љу би ве и пра зно вер не ре ли ги је, ис ти ца ње 
ра ци о нал не и мо рал не стра не је ван ђе о ског на сле ђа, про па ги ра ње сло бод ног и кри-
тич ког ми шље ња, об ја вљи ва ње но вих узо ра ко је су до не ла де ла нај о бра зо ва ни јих 
европ ских ми сли ла ца и, ко нач но, ин си сти ра ње на је зич ком је дин ству на ро да без 
об зи ра на вер ске раз ли ке. 

Окон ча ва ју ћи ово ју би лар но из да ње Пи сма Ха ра лам пи ју под се ћа њем на би о-
граф ски ре ле вант не по дат ке из жи во та и ра да До си те ја Об ра до ви ћа и пре гле дом 
струч не ли те ра ту ре о фи ло ло шким, књи жев но и сто риј ским и ди дак тич ко-пе да го-
шким аспек ти ма Пи сма Ха ра лам пи ју, Ду шан Ива нић ће, у тре нут ку ка да се срп ска 
књи жев ност при кљу чу је то ко ви ма не ке но ве мо дер но сти, са вре ме не чи та о це под-
се ти ти на аутен тич ност књи жев ног де ла ко је сво јом ак ту ел но шћу и ауто ном ним 
ста ту сом вра ћа ко хе зив ну сна гу и кон ти ну и тет мо дер ној срп ској књи жев но сти.

Алек сан дра Угре но вић

UDC 821.163.41.09 Obradović D. (082)

ХЕТЕРОТОПИЈА КАО ОБРАЗАЦ МОДЕРНОСТИ

(Доситеј и Европа, приредио Душан Иванић, 
Задужбина „Доситеј Обрадовић“, Београд 2011)

У го ди ни у ко јој се обе ле жа ва 200-го ди шњи ца смр ти До си те ја Об ра до ви ћа 
(2011) пред са вре ме ном чи та лач ком пу бли ком се по ја вио при ре ђе ни из бор тек-
сто ва ко ји ће под се ти ти на пи о нир ску за слу гу срп ског про све ти те ља на пу ту 
пре о бра жа ја срп ске кул ту ре од ње ног ре цеп тив ног до аутох то ног мо де ла1. Ра-
до ви ко ји су ушли у прин ци пи јел ни ода бир Ду ша на Ива ни ћа раз от кри ва ју при-
ро ду ве за срп ског про све ти те ља са тра ди ци ја ма дру гих кул ту ра и на ро да, по чев 
од пр вог (ано ним ног) при ка за на не мач ком је зи ку из 1785. го ди не. Сту ди је или 
од лом ци мо но гра фи ја ко је се на ла зе пред на ма су углав ном тек сто ви на стра ним 
је зи ци ма и ра до ви стра них сла ви ста на на шем је зи ку. До си теј и Евро па је књи га 

1 Пре о бра жај ре цеп тив ног мо де ла срп ске кул ту ре (Ј. Де ре тић) у аутох то ни оства рен 
је ве ли ким де лом До си те је вом ре фор мом кул тур ног жи во та у окви ри ма срп ског на ро да 
али и про ме на ма стил ских и жан ров ских то ко ва у срп ској књи жев но сти: од пра во слав ног 
ба ро ка са ко јим се су срео у Хо по ву, До си теј по ста је за чет ник сен ти мен та ли зма, а ње го во 
де ло ће оста ви ти ду бок траг у то ко ви ма срп ског ре а ли зма и мо дер не (Ј. Скер лић), док ће 
исто вре ме но жан ров ска пре о ри јен та ци ја пре ма ауто би о граф ској, ме мо ар ској, пу то пи сној 
и есе ји стич кој про зи да ти са свим нов пра вац срп ској књи жев но сти.
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ко ја сто ји у зна ку су сре та и срод но сти из ме ђу нај ве ћег срп ског кул тур ног по сле-
ни ка и европ ске ба шти не, упр кос на ци о нал ним, кул тур ним и вер ским раз ли ка ма. 
Пр во те жи ште иза бра них ра до ва на ла зи се у ис ти ца њу ве за ко је је До си те је во де ло 
ус по ста ви ло са сво јим са вре ме ни ци ма, а дру га те жи шни ца ука зу је на пу те ве ре-
цеп ци је европ ских кул ту ра у де лу До си те ја Об ра до ви ћа. Ви ше стру ки су сре ти 
До си те ја са Евро пом оства ри ва ли су се кроз До си те је ва не у мор на пу то ва ња али 
и кроз ње гов кри тич ки и аси ми ла ци о ни од нос пре ма европ ским иде ја ма, ин сти-
ту ци ја ма, љу ди ма, кул тур ним, по ли тич ким и исто риј ским ба шти на ма ко је су мо-
гле да по мог ну осло ба ђа њу срп ског на ро да од тур ске вла сти, од вер ских и кул тур-
них пред ра су да, од кул тур не и обра зов не за о ста ло сти и мо рал не на зад но сти. 

Не мер љив ути цај и зна чај ко ји је До си теј Об ра до вић оства рио на европ ске 
кул ту ре, по себ но ју жно сло вен ске, са жет је не ко ли ким за кључ ци ма еми нент них 
књи жев них кри ти ча ра, исто ри ча ра, фи ло ло га, на уч ни ка и пи са ца. Па вел Јо зеф 
Ша фа рик је пи сао да је До си те је во име све то за срп ску на ци ју, Јер неј Ко пи тар 
као пре во ди лац Пи сма Ха ра лам пи ју на не мач ки узи ма кључ ну уло гу у европ ској 
ре цеп ци ји До си те је вог де ла, а Гер хард Ге зе ман је сма трао да је До си теј, што при-
ре ђи вач по себ но на гла ша ва мо том сво је увод не ре чи, „јед на од нај чи сти јих ин-
кор по ра ци ја европ ског ху ма ни те та“. Ду шан Ива нић под се ћа да из бор тек сто ва 
До си теј и Евро па ни је пр ви по ку шај си сте ма ти за ци је до са да шњих зна ња о срп-
ском про све ти те љу, пра ве ћи осврт на Књи гу о До си те ју, ко ју је о 150-го ди шњи ци 
смр ти До си те ја Об ра до ви ћа (1961) са чи нио Мла ден Ле ско вац. Та ко ђе, део гра ђе 
за сту пље не у Ле сков че вој књи зи на ла зи се у те ме љу из бо ра До си теј и Евро па, 
што је још је дан од раз ло га за осврт на Књи гу о До си те ју.

Књи га До си теј Об ра до вић, ко ју је при ре дио Мла ден Ле ско вац 1962. го ди не 
по во дом 150-го ди шњи це До си те је ве смр ти све стра но и ви ше а спек ту ал но при ка-
зу је лич ност и де лат ност срп ског про све ти те ља, те же ћи да из бег не јед но стра ност 
и ис кљу чи вост про у ча ва ња. У из бор тек сто ва Ле ско вац укљу чу је сту ди је ко је су 
ма ње по све ће не би о граф ској гра ђи а мно го ви ше из у ча ва њу кул тур ног и књи жев-
ног кон тек ста До си те је вих иде ја. Ле ско вац се во дио истом на ме ром као и при ре-
ђи вач До си те ја и Евро пе, же љом да у збир ци чла на ка и од ло ма ка, у при год ној 
при ли ци, под се ти на пр вог срп ског мо дер ног пи сца и ми сли о ца. Јед на од раз ли ка 
ко ја раз два ја књи гу Мла де на Ле сков ца и Ду ша на Ива ни ћа је сте кон цеп ци ја и за-
ми сао ко ји ма су се при ре ђи ва чи во ди ли у обра зо ва њу из бо ра. Мла ден Ле ско вац 
те жи да при ка же Об ра до ви ће ву це ло куп ну де лат ност из раз ли чи тих аспе ка та – 
по зи ти ви стич ког и би о граф ског, идеј ног и фи ло зоф ског, лин гви стич ког и књи жев-
ног, по ли тич ког и исто риј ског и, ко нач но, у ре ла ци ји пре ма бал кан ским (Хр ва ти, 
Сло вен ци, Гр ци, Цр но гор ци) и европ ским (По ља ци, Нем ци) на ро ди ма, док Ду шан 
Ива нић би ра сту ди је пре ма јед ном во де ћем кри те ри ју му – уза јам ној ре цеп ци ји, 
тј. са од но су европ ске исто риј ске, кул тур не и књи жев не тра ди ци је и про све ти тељ-
ске, ли те рар не и пе да го шке де лат но сти До си те ја Об ра до ви ћа. Тек сто ве из књи ге 
Мла де на Ле сков ца ко је ће Ду шан Ива нић при кљу чи ти свом из бо ру су До си ти је 
и Хр ва ти Ђу ре Шур ми на, До си теј и Сло вен ци Ру дол фа Ко ла ри ча, До си теј Об ра-
до вић код Бу га ра Бо ја на Пе не ва, До си теј Об ра до вић код Ма ке до на ца Ха ра лам-
пи ја По лена ко ви ћа, До си ти је ва рје чи тост Ва тро сла ва Ја ги ћа и За пад но е вроп ски 
ра ци о на ли зам и До си теј Об ра до вић Алој за Шма у са (у из бо ру Ду ша на Ива ни ћа 
сту ди ја је на ве де на у це ли ни), пре вас ход но за то што сви оста ли на уч ни члан ци и 
од лом ци не од го ва ра ју кон струк тив ном прин ци пу ко јег се при др жа ва Ду шан Ива-
нић. Тек сто ви на ших еми нент них кри ти ча ра и про у ча ва ла ца књи жев но сти (Сто јан 
Но ва ко вић, Па вле По по вић, Ти хо мир Осто јић, Јо ван Де ре тић, Ђор ђе Јо ва но вић, 
Јо ван Скер лић, Ра до мир Кон стан ти но вић, Во ји слав Ђу рић, Ду шан Не дељ ко вић, 
итд.) не на ла зе се у из бо ру До си теј и Евро па јер ни су усме ре ни на аспе кат ве за 
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срп ског про све ти те ља са тра ди ци ја ма дру гих на ро да – на при јем До си те је вог де ла 
у дру гим књи жев но сти ма и је зи ци ма и ре цеп ци ју европ ских кул ту ра у До си те је вом 
де лу. 

Тек сто ви ко ји ула зе у оквир при ре ђе ног из бо ра До си теј и Евро па гру пи са ни 
су пре ма сме ру ко јим се оства ру је аси ми ла ци ја идеј них и кул тур них вред но сти 
као што су про све ће ни ра зум, уни вер зи те ти, штам па не књи ге, рав но прав ност ре-
ли ги ја, ху ма ни стич ки иде а ли: за бал кан ски и ју го и сточ ни аре ал Евро пе (Хр ва ти, 
Бу га ри, Ма ке дон ци, Ру му ни, де ли мич но Сло вен ци) До си теј је био „ори ја шки ум“ 
(Стан ко Враз) ко ји је ство рио под ло гу илир ском пре по ро ду, по став ши про по вед-
ник сло вен ском ју гу не по зна те фи ло зо фи је не мач ког, ен гле ског и фран цу ског ра-
ци о на ли зма; за за па до е вроп ску и ру ску тра ди ци ју До си теј је пак био са мо уче-
ник, слу ша лац и по кло ник про све ће них вла да ра. Те жи шни це књи ге су тек сто ви 
Алој за Шма у са Де ло До си те ја Об ра до ви ћа и До си теј Об ра до вић и Ру си ја Ине И. 
Ле шчи лов ске, пре вас ход но за то што, као нај о бим ни ји, при ка зу ју по сте пе ну ге не зу 
фи ло зоф ских, ре ли ги о зних, про све ти тељ ских и кул тур но-по ли тич ких мо де ла ми-
шље ња ко је ће Об ра до вић по сред но или не по сред но про ши ри ти и про по ве да ти у 
свом на ро ду и су сед ним бал кан ским и ју жно сло вен ским на ро ди ма. Из бор сту ди ја 
за по чи ње тек стом ано ним ног ауто ра ко ји по себ ну ва жност при да је ини ци ја ти ви 
да се књи ге на про сто ру Не мач ке штам па ју ћи ри лич ним пи смом за ко рист сло вен-
ских књи жев но сти. На и ме, пр во де ло ко је је об ја вље но не ла ти нич ним пи смом на 
про сто ру Не мач ке би ло је Жи вот и при кљу че ни ја за ко јим сле де Со вје ти здра ва го 
ра зу ма. Зна чај пр вог при ка за Жи во та и при кљу че ни ја не по зна тог ауто ра из 1785. 
го ди не огле да се, ка ко при ре ђи вач ис ти че у за вр шним На по ме на ма, у свр ста ва њу 
ауто би о гра фи је До си те ја Об ра до ви ћа у жа нр по уч ног ро ма на, што је од по себ ног 
зна ча ја, бу ду ћи да је ова кво жан ров ско од ре ђе ње че сто ис ти ца но у но ви јим сту ди-
ја ма о то ме де лу, по чев од Ми ло ра да Па ви ћа. При ре ђи вач из бо ра До си теј и Евро па 
до но си ори ги нал, пре ма Спо ме ни ци Срп ског ака дем ског дру штва „Зо ра“ у Бе чу: 
о сто го ди шњи ци пр ве књи ге До си те ја Об ра до ви ћа, 14. ја ну а ра 1883. го ди не. 

Од ло мак тек ста Јер не ја Ко пи та ра иза бран је због ва жно сти Ко пи та ре ве 
ини ци ја ти ве да се отво ри пут ре цеп ци је До си те је вих де ла у сла ви стич ким кру-
го ви ма а по себ ну па жњу Ко пи тар по све ћу је пу те ви ма уз ди за ња До си те ја Об ра-
до ви ћа од „ка лу ђер ског гли ба“ до, ка ко на во ди аутор, ху ма ни стич ких по гле да до-
стој них Со ло но вог при ја те ља, Анар ха зи са, али и До си те је вим на по ри ма да уве де 
на род ни го вор, за ме њу ју ћи сла ве но срп ски књи шки је зик жи вим ди ја лек том. Па-
вел Ј. Ша фа рик ће по твр ди ти Ко пи та рев суд о со кра тов ским пре ди спо зи ци ја ма 
До си те је ве исти но љу би во сти ко јом је от кри вао сво је „ду хов но-мо рал но пу но-
лет ство“ а Стан ко Враз ће је по ста ви ти у окви ре тран си сто рич но сти и не про ла-
зне ак ту ел но сти. 

Сту ди ју Алој за Шма у са при ре ђи вач укљу чу је у свој из бор на осно ву це ло-
ви тог при ка за До си те је вог де ла, по себ но у од но су пре ма за пад но е вроп ској про-
све ти тељ ској тра ди ци ји, али и због са гле да ва ња уну тар ње при ро де ње го вог де ла 
(ево лу ци ја, ста па ње та ча ка гле ди шта, по ли тич ки аспек ти де лат но сти, кул тур но-
и сто риј ски кон текст). Ње го ва сту ди ја по дроб но и по све ће но при ка зу је при ро ду 
ре цеп ци је за пад не фи ло зо фи је у де ли ма До си те ја Об ра до ви ћа, по том раз ло ге и 
на чи не одва ја ња од те о ло шког по гле да на свет, по чев ши од Ижи це (1770) и пр вог 
де ла Жи во та и при кљу че ни ја у ко ји ма се пре по зна је још увек ми сао ка лу ђе ра и 
про по вед ни ка али са при ме са ма ра ци о на ли стич ког ду ха и кул ту ре Ле ван та. Тек стом 
Алој за Шма у са Де ло До си те ја Об ра до ви ћа осве тља ва ју се иде о ло шки, фи ло зоф-
ски, про све ти тељ ски, про свет ни, ди дак тич ки и књи жев ни аспек ти Об ра до ви ће ве 
де лат но сти. Мо же се ре ћи да је Шма у со ва сту ди ја је згро при ре ђи ва че ве ру ко ве-
ти До си теј и Евро па, уто ли ко пре што све сту ди је ко је прет хо де и сле де за овим 
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тек стом пред ста вља ју по ступ но раз ви ја ње свих по ме ну тих аспе ка та у раз ли чи тим 
на ци о нал ним кон тек сти ма са ко ји ма се До си теј су сре тао то ком свог жи вот ног 
пу та и ра да. Шма ус пра ти ево лу ци ју ра ци о на ли стич ких иде ја у Евро пи XVI II 
ве ка а по том и у До си те је вом де лу, обе ле же ном су ко бом ра ци о на ли стич ке фи ло-
зо фи је и ор то док сне те о ло ги је ко ји се у ње го вом ра ду раз ре ша ва про по ве да њем, са 
јед не стра не, ра зум не, при род не ре ли ги је и, са дру ге, ра ци о на ли стич ке, ли бе рал не 
те о ло ги је. Те жи ште До си те је ве те о ло шке ми сли на ла зи се у зах те ви ма мо рал не и 
прак тич не при ро де, а глав ни циљ је сти ца ње „пу но лет ства“, зре ло сти да се пре-
узме од го вор ност сло бод не ми сли ко ја на пре ду је пу тем на у ке и са мо кри ти ке, од-
ба цу ју ћи дру штве не, вер ске и на ци о нал не пред ра су де и пре пре ке, ко је гу бе свој 
зна чај пред оним што спа ја љу де, а то је њи хо ва за јед нич ка при ро да, чо веч ност. 
Глав ни про све ти тељ ски за да так чи је је ис пу ње ње До си теј по ста вио се би за циљ 
би ло је по сти за ње ауто но ми је мо ра ла, или мо рал не сло бо де и од го вор но сти ко ја 
под ра зу ме ва та кво вас пи та ње по је дин ца ко јим се мо же ра зум но про су ђи ва ти о 
све му и са мо стал но од ре ђи ва ти вла сти то де ла ње. До си теј је, пре ма Шма у со вим 
ре чи ма, оли че ње ан ти тра ди ци о на ли зма ко јим на сто ји да по ко ле ба ве ру у не ра зум-
не и штет не на род не тра ди ци је, че сто са огра ни че њем ко је ће га од ве сти у ан ти и-
сто ри зам. Сво јим схва та њем цр кве До си теј Об ра до вић про па ги ра вер ску то ле ран-
ци ју, ко ју је при пре ми ла ре фор ма Јо си фа Дру гог (To le ranz-Pa tent) док исто вре ме но 
уста је про тив оних цр кве них уста но ва ко је сво јим на зад ним ду хом спре ча ва ју сло-
бод но ра су ђи ва ње. Уз став да се пра во сла вље не ће окр њи ти ако не ста не ка лу ђер-
ство, До си теј тра жи без у слов но уки да ње ма на сти ра, зах те ва да се ма на сти ри пре-
тво ре у шко ле и бол ни це, тра же ћи по твр ду сво је ис кљу чи во сти у ре фор ма ма Пе тра 
Ве ли ког и Јо зе фа Дру гог. Алојз Шма ус са гле да ва, јед ном реч ју, сав зна чај ко ји је 
До си теј Об ра до вић оства рио у обла сти срп ске књи жев но сти, је зи ка и кул ту ре, 
по ста ју ћи иде о лог јед ног но вог дру штва.

Ка да је реч о грч кој про све ти и До си те је вом су сре ту са њом, ис ти че се зна-
чај пра во слав не уни је Ср ба и Гр ка и ва се љен ске па три јар ши је ко ја је Ср бе у 
Угар ској по зи ва ла да се од у пру уни јат ској про па ган ди ца ри це Ма ри је Те ре зи је. 
По зна ва ње грч ког је зи ка и бли зи на Све те Го ре, чи ја је све то сав ска тра ди ци ја за 
раз ли ку од схо ла стич ке Ки јев ске Ду хов не Ака де ми је ус пе ла да пре у сме ри До си-
те јев пут пре ма Грч кој уме сто пре ма Ки је ву, омо гу ћи ли су До си те ју да се упо зна 
са ра ци о на ли стич ким ори јен та ци ја ма у ре до ви ма смир ниј ских цр кве них кру го ва. 
Сту ди ју Јо а ни са Тар на ни ди са при ре ђи вач је укљу чио у из бор теск то ва са на ме-
ром да при ка же раз вој ни пут Об ра до ви ће вог обра зо ва ња, по чев од „грч ко-ви зан-
тиј ског“ вас пи та ња о ко ме су код нас го во ри ли ме ђу пр ви ма Вла дан Ђор ђе вић и 
Ве се лин Чај ка но вић. Ути ца ји ита ли јан ске кул ту ре у До си те је вом де лу огле да ју се 
у не ко ли ким аспек ти ма. На пр вом ме сту се ис ти че зна ча јан до при нос ита ли јан-
ског фи ло зо фа и вас пи та ча Фран че ска Со а веа за Ети ку, ко ја је за пра во пре вод и 
адап та ци ја Со а ви них етич ких по сту ла та, по том се ука зу је на чи ње ни цу да је ита-
ли јан ски је зик био у по чет ку је ди ни кул тур ни ме диј ко ји је два де се то го ди шњег 
До си те ја по ве зао са са вре ме ном кул ту ром За пад не Евро пе, при че му је за ви сност 
од ита ли јан ског је зи ка тра ја ла све до ње го вих беч ких го ди на (1771–1776) то ком 
ко јих је на у чио фран цу ски и не мач ки. Јед на од по сле ди ца До си те је вог су сре та са 
ита ли јан ском кул ту ром би ло је упо зна ва ње са лин гви стич ким рас пра ва ма ко је 
су се во ди ле то ком осам на е стог ве ка у Ита ли ји, на кон ко јих је про гла ше на пред-
ност мо дер ног го вор ног је зи ка над ла тин ским је зи ком Дан теа, Пе трар ке и Бо ка ча. 
Об ра до ви ће во упо зна ва ње са ита ли јан ском кул ту ром би ло је, да кле, пр ви су срет 
са при ро дом лин гви стич ких рас пра ва ко је ће сво ју пра ву при ме ну до сти ћи у 
про грам ском теск ту Пи смо Ха ра лам пи ју (1783), у ко јем се ин си сти ра на по тре би 
да се у Ср би ји го вор ни је зик при ми уме сто сла ве но срп ске ре дак ци је. По ред то га што 
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је ита ли јан ски при мер слу жио као под сти цај и охра бре ње за по кре та ње је зич ких 
ре фор ми у срп ској кул ту ри, су срет са ита ли јан ском књи жев ном тра ди ци јом и дво-
го ди шњи бо ра вак у Дал ма ци ји су по сте пе но до ве ли до До си те је вог ра зи ла же ња са 
ду хов ном кул ту ром пра во слав ног Ис то ка и отва ра ња пре ма за пад ној кул тур ној 
и исто риј ској ба шти ни. Текст ита ли јан ског сла ви сте Сер ђа Бо на це укљу чен је у 
при ре ђи ва чев из бор због пре глед ног при ка за по ле мич ких ре ак ци ја на но ви ја ис-
тра жи ва ња ком па ра тив ног ста ту са До си те ја Об ра до ви ћа у ита ли јан ској кул ту ри.

Сту ди јом До си теј и Лај пциг Хил ма ра Вал те ра от кри ва ју се прак тич не кон-
сте ла ци је ко је су у До си те ју до не кле под ста кле ства ра ње сли ке о све ту у ко јем се 
свим на ро ди ма при зна је рав но пра ван зна чај и кул тур но-исто риј ски до при нос. На-
и ме, Лај пциг је у дру гој по ло ви ни осам на е стог ве ка био во де ћа ме тро по ла европ-
ске тр го ви не, еко ном ски про спе ри тет но и ма ну фак ту ра ма бо га то са ста ја ли ште 
тр го вин ских пу те ва Ис то ка и За па да, ко је је срп ском про све ти те љу ука за ло на 
оправ да ну мо гућ ност пре ва зи ла же ња вер ских и на ци о нал них раз ли ка у ду ху про-
све ће ног ли бе ра ли зма. Са дру ге стра не, Лај пциг је био ве о ма зна ча јан за До си те-
је ву де лат ност, бу ду ћи да је град још у XVI ве ку по стао цен тар књи го ти ска и из да-
ва штва, те је као цен тар штам пар ства у XVI II ве ку пру жао мо гућ но сти за об ја вљи-
ва ње ње го вих књи га. 

У ра ду Ве ре Ја ва рек, ко ји је по све ћен ути ца ји ма ен гле ске мо ра ли стич ке фи-
ло зо фи је, ука зу је се на зна чај пре да ва ња Јо ха на Аугу ста Ебер хар да ко ји ма је До-
си теј при су ство вао у Ха леу, где се упо знао са иде ја ма ен гле ских мо ра ли ста XVII 
и XVI II ве ка. Не мач ко и ен гле ско обра зо ва ње ће нај сна жни ји ути цај оста ви ти у 
Со вје ти ма здра ва го ра зу ма, есе ји стич ким бе се да ма ко је се за сни ва ју на иде ја ма 
тро ји це ен гле ских фи ло зо фа: Џо на Ло ка, Абра ха ма Та ке ра и Шафтсбе ри ја. За До-
си те јев ра ци о на ли стич ки про грам из ло жен у Со вје ти ма ре пре зен та тив не су Та-
ке ро ва иде ја да са мо љу бље мо ти ви ше сва де ла ња и же ље, чак и љу бав пре ма Бо гу 
(The Light of Na tu re Pur su ed), Ло ко во на че ло да се вр ли на за сни ва на од ри ца њу од 
лич них на кло но сти (Tho ughts con cer ning Edu ca ti on) у ко рист хар мо ни је из ме ђу 
те ла и ума и Шафтсбе ри је ва ми сао да вр ли на за ви си од обра зо ва ња ра зу ма и раз-
ви ја ња мо рал ног осе ћа ња кроз прак су, као и схва та ње да је би тан фак тор у оп ти-
ми стич ком по гле ду на свет ве ро ва ње у до бро на мер ног Бо га, при че му се и До си теј 
и Шафтсбе ри по ка зу ју као за го вор ни ци те о ри је да је мо рал ност ва жни ја од ве ре 
(In qu iry con cer ning Vir tue). Об ја шње не, про ши ре не и раз ра ђе не од стра не До си-
те ја, ове иде је са чи ња ва ју ма те ри јал за че ти ри од укуп но пет по гла вља Со вје та 
здра ва го ра зу ма, чи ме је ши рој пу бли ци по ста ла до ступ на и пре вас ход но ра зу мљи-
ва ра ци о на ли стич ка фи ло зо фи ја ко ја се у де лу До си те ја Об ра до ви ћа од фи ло зоф ске 
рас пра ве у ду ху ен гле ских мо ра ли ста пре тва ра у про по ве ди у ко ји ма су етич ке 
ка те го ри је упот пу ње не при ме ри ма из пи шче вог лич ног или бли ског ис ку ства. 

Са сту ди јом Бо ја на Пе не ва До си теј Об ра до вић код Бу га ра чи та лац се упо-
зна је у дру гом де лу књи ге у ко јем је про у ча ва ње ре цеп ци је стра них кул ту ра у 
До си те је вом де лу за ме ње но ис пи ти ва њем ре цеп ци је Об ра до ви ће вог де ла у дру-
гим, пре те жно бал кан ским кул тур ним аре а ли ма. Пе нев от кри ва пу те ве ко ји ма је 
ути цај До си те је ве про све ти тељ ске де лат но сти про ди рао у књи жев ни и кул тур ни 
жи вот Бу га ра. На и ме, Об ра до вић је оства рио ви ше по сред ни не го не по сред ни 
ути цај, не то ли ко као срп ски књи жев ник, ко ли ко као ре фор ма тор и ми сли лац, 
ко ји је по пу ла ри зо вао иде је за пад не фи ло зо фи је бли ске бу гар ским су на род ни ци ма. 
У бу гар ској кул ту ри пло до но сно је при хва ће на те жња До си те ја Об ра до ви ћа за 
ду хов ним осло бо ђе њем на ро да, као ре фор ма тор он је имао по след ни ке и ме ђу бу-
гар ским про све ти те љи ма: про све ти те љи бу гар ског на ро да су, ка ко ис ти че аутор, 
по узо ру на До си те ја ве ро ва ли у све мо гу ћу, осло бо ди лач ку сна гу на у ке, про све те и 
уса вр ша ва ња мо рал не и на ци о нал не са мо све сти на ро да, у пе да го шку и ути ли тар-
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ну функ ци ју фи ло зо фи је и по тре бу за обра зо ва њем же на и осло ба ђа њем од па три-
јар хал них за блу да. По сле ди це До си те је вог ути ца ја мо гу се опа зи ти и у од но су 
бу гар ских про све ти те ља пре ма цр кви и све штен ству, јер цр ква по њи ма не тре ба 
да бу де те о крат ска не го де мо крат ска, све штен ство мо ра да се из диг не у кул тур-
ном и обра зов ном по гле ду и да ра ди на на род ној про све ти. Та ко, при ме ра ра ди, 
Нео фит Рил ски у ду ху До си те је вих уче ња пи ше: „Тре ба ло је нај пре да се спре ме 
шко ле, па по том цр кве и ма на сти ри. Нај пре да се штам па ју на на шем бу гар ском 
је зи ку по треб не школ ске књи ге, па по сле Ста ри и Но ви за вет“. До си те је ва кри ти ка 
раз вра та у цр ква ма и ма на сти ри ма, вер ско га фа на ти зма и па ра зи ти зма ка лу ђер-
ског, ње го ве про по ве ди о „бес по ле зно сти ма на сти ра у оп ште ству“ и по себ но бу-
гар ски пре вод До си те је вог пи сма оцу Се ра фи му на шли су ве ли ког од је ка у де ли ма 
бу гар ских књи жев ни ка, пу бли ци ста, пре во ди ла ца и јав них рад ни ка ко ји су сма тра-
ли да цр ква тре ба да се ре фор ми ше по за ко ни ма здра вог ра зу ма и да се осло бо ди 
тра ди ци о нал ног дог ма ти зма и фор ма ли зма ко ји про тив ре че су шти ни хри шћан-
ско га уче ња. Пе не вљев текст, по том, пру жа пре ци зан опис пре во ди лач ке прак се 
и ре цеп ци је До си те је вих де ла у бу гар ској јав но сти, од Ижи це (Yжи ца или До си-
те е ва бу кви ца), ко ја је би ла ње го во нај чи та ни је и нај пре во ђе ни је де ло, пре ко из во-
да из Со вје та здра ва го ра зу ма, тач ни је, пре ве де на је са мо јед на гла ва – До си те је во 
пи смо оцу Се ра фи му ко је је из да ла про те стант ска про па ган да у Ца ри гра ду – до 
пре во да ба са на у ко ји ма су из о ста вље на ду га на ра во у че ни ја. 

Ка ко по ка зу је текст Ли ли Ла шко ве, ко ја ис тра жу је ти по ло шке ве зе из ме ђу 
срп ске и бу гар ске кул ту ре, ди рек тан ути цај До си те ја Об ра до ви ћа у бу гар ској књи-
жев но-је зич кој тра ди ци ји огле да се у три ма аспек ти ма: књи жев ној де лат но сти 
бу гар ских пи са ца и про све ти те ља ко ји су пре во ди ли и „по бу га ри ва ли“ До си те је ва 
де ла, пр вен стве но Ижи цу и од лом ке из Со вје та здра вог ра зу ма, по том се ука зу је 
на сво је вр сни ути цај на Со фро ни ја Вра чан ског, ауто ра пр ве но во бу гар ске штам-
па не књи ге и ауто би о гра фи је (иако не тре ба оба ве зно тра жи ти до ка зе о ми гра ци ји 
тек сто ва). Де ло срп ског про све ти те ља има ло је за бу гар ску кул тур ну тра ди ци ју 
по сред нич ку уло гу у пре о ри јен та ци ји Бу га ра пре ма то ко ви ма европ ског про све-
ти тељ ства; оно је, јед ном реч ју, има ло пи о нир ску уло гу у ду хов ном пре по ро ду 
ју жно сло вен ских на ро да, са слич ним или иден тич ним исто риј ским и со ци јал-
ним прет по став ка ма.

Док се у срп ској кул ту ри во ди ла бор ба из ме ђу срп ско сло вен ског и на род ног 
је зи ка, у Хр ват ској су, ка ко се ка же у тек сту До си ти је и Хр ва ти, „на ста ја ла вре-
ме на Об ра до ви ће ва, кад је у Ср ба Вук она ко кро чио да је мо рао ра чу на ти са по-
бе дом сво је ми сли“. Пот пу ни рас ко рак кул тур них при ли ка пра тио је две су сед не 
зе мље: док је До си теј био по знат са мо Ср би ма из Хр ват ске, Хр ва ти ни су мо гли 
да се слу же ње го вим књи га ма јер ни су по зна ва ли ћи ри лич но пи смо ни ти им је 
ка то лич ка ве ра до зво ља ва ла да чи та ју спи се пра во слав ног ка лу ђе ра; у Хр ват ској 
се за пра во ни у XIX ве ку ни је још зна ло да је код Ср ба и Хр ва та исти го вор ко ји се 
тек сво јим ди ја лек ти ма раз ли ку је. О До си те је вом по сто ја њу и ње го вој де лат но сти 
се у XVI II ве ку и у пр ве три де це ни је XIX ве ка ни је ни зна ло, бу ду ћи да се под 
хаб збур шком вла да ви ном и ла тин ском тра ди ци јом о на род ном ду ху ни је ни мо гло 
ми сли ти. Тек ће Љу де вит Гај про бу ди ти ин те ре со ва ње су на род ни ка за ћи ри ли цу 
и за срп ске књи ге, те се 1832. го ди не го во ри о на ро ди ма по пут Ру са, Че ха, По ља ка, 
Не ма ца, Фран цу за а осо би то Ср ба ко ји на пре ду ју јер се слу же сво јим на род ним 
је зи ком. До си теј Об ра до вић је три де се тих го ди на XIX ве ка по стао узор на фи гу ра 
про све ће но сти ко ја је по бу ђи ва ла хр ват ску омла ди ну на иде ју илир ског и пан сла-
ви стич ког је дин ства. Ка да се има у ви ду пе ри од До си те је вог ути ца ја на хр ват ску 
кул тур ну јав ност, по ста вља се пи та ње за што су се у вре ме Ву ко ве екс пан зив не и 
бор бе не про па ган де за на род ни је зик, ко ји је и хр ват ској на род но сти био нео п хо-
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дан, Хр ва ти опре де ли ли за До си те ја Об ра до ви ћа – у вре ме „кад су Ср би већ до бро 
за бо ра ви ли шта им је До си ти је још и при је 30 го ди на оста вио“. Раз лог ова квом 
кул тур ном ана хро ни зму ле жи у то ме што се илир ска иде о ло ги ја про ти ви ла сва-
ком об ли ку се па ра ти зма: у де ли ма Ву ка Ка ра џи ћа срп ство се ис ти ца ло као за себ но 
је дин ство, док је До си теј био „пра ви ли бе ра лац спрам Ву ка“, у ње го вим де ли ма 
ни је би ло из два ја ња срп ства из над иде а ла ју жно сло вен ског је дин ства. 

Не по зна ва ње ћи ри ли це био је је дан од раз ло га због ко јих је До си теј у сво је 
вре ме остао не по знат и сло ве нач кој јав но сти, те та ко на ро чи тог ути ца ја на Сло-
вен це До си теј ни је мо гао оства ри ти, све до по ја ве Јер не ја Ко пи та ра ко ји се са ње-
го вим де ли ма упо знао по сле 1808. го ди не у Бе чу. За раз ли ку од хр ват ске и сло ве-
нач ке књи жев не и кул тур не јав но сти, су срет са ма ке дон ским про све ти те љи ма и 
по след ни ци ма је оста вио из у зет ног тра га у про па га тор ској прак си До си те је вих 
иде ја на те ри то ри ји Ма ке до ни је. Пр ви и нај ду жи бо ра вак у Ма ке до ни ји До си теј 
је про вео на Све тој го ри, на ко јој се су срео са ма на стир ском бра ти јом ко ју су са чи-
ња ва ли, по ред Ср ба и Бу га ра, и Ма ке дон ци, док је то ком XIX ве ка До си теј Об ра-
до вић био оми љен пи сац код Ма ке до на ца, би ло да су жи ве ли у Ма ке до ни ји, би ло 
ван ње, углав ном у Ср би ји; у да на шњој Ре пу бли ци Ма ке до ни ји До си теј је остао 
по пу ла ран пи сац, при су тан ка ко у школ ској на ста ви та ко и у обла сти уни вер зи тет-
ских про у ча ва ња. Основ на по ду дар ност из ме ђу До си те је вих иде ја и ма ке дон ских 
пи са ца с по чет ка XIX ве ка огле да се у упо тре би на род ног је зи ка у књи жев но сти 
и у опо зи ци о ном ста ву пре ма на зад ном на род ном су је вер ју. Нај ја чи ути ца ји До-
си те ја Об ра до ви ћа у обла сти про све ти тељ ских, мо ра ли за тор ских и па три от ских 
пи та ња на ла зе се у пе да го шкој и спи са тељ ској де лат но сти ма ке дон ског пре по ро-
ди те ља Јор да на Ха џи Кон стан ти но ва-Џи но та, ко ји је пре ра дио, тач ни је, пре вео 
је дан део Ижи це, на звав ши га Та бли ца пер ва ја, штам па на у че твр тој де це ни ји 
XIX ве ка и ви со ко це ње на у ма ке дон ским шко ла ма као при руч ник пи сан на ма-
ке дон ском (на род ном) је зи ку.

Бу ду ћи да је кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка по чео да ја ча по крет за на ци о-
нал но осло бо ђе ње бал кан ских на ро да, ка ко на про сто ру Хаб збур шке мо нар хи је 
та ко и у окви ру Осман лиј ског цар ства, До си те је ва со ци јал но-фи ло зоф ска схва-
та ња по ста ју бли ска и ру мун ским пре во ди о ци ма и пи сци ма. Пр ви и нај плод ни ји 
пре во ди лац До си те је вих де ла на ру мун ски је зик био је Ди ми три је Ци кин де ал 
(1775–1818), је дан од ини ци ја то ра срп ско-ру мун ских од но са, ре пре зен та тив на 
фи гу ра про све ће но сти у чи јем пре во ду су из да ти Со вје ти здра ва го ра зу ма, пр ва 
част 1802. го ди не, Со бра ни је ра зних нра во у чи тел них ве штеј в пол зу и уве се ле-
ни је 1808. го ди не, док је 1814. об ја вио Ба сне. Из обим но сти пре ве де них де ла До-
си те ја Об ра до ви ћа мо же се сте ћи за кљу чак о из ним ној при сут но сти и аси ми ла-
ци ји ње го вих мо ра ли за тор ских и про све ти тељ ских иде ја, ко је су у Ци кин де а ло вој 
пре во ди лач кој и при ре ђи вач кој де лат но сти не са мо ло ка ли зо ва не, не го и при ла-
го ђе не кул тур ним и по ли тич ким по тре ба ма ру мун ског на ро да на по чет ку XIX 
ве ка. Ци кин де ал је по узо ру на До си те ја про по ве дао на ци о нал но бу ђе ње, су зби-
ја ју ћи вер ску не тр пе љи вост ме ђу Ру му ни ма, кри ти ко вао цр кве не пред став ни ке 
и за го ва рао пре лаз од упо тре бе ста рог ру мун ског је зи ка на на род ни је зик.

По себ на ва жност у про у ча ва њу од но са До си те ја Об ра до ви ћа и европ ског 
кул тур ног на сле ђа при да је се ру ско-срп ским од но си ма ко ји су има ли ви ше ве ков ну 
тра ди ци ју, учвр шће ну ет нич ком срод но шћу, је зич ком бли ско шћу и пра во слав ном 
ве ром. По че ци про све ти тељ ске де лат но сти До си те је ве ве за ни су за хо ри зонт иде ја 
ко је су у ве ли кој ме ри по ти ца ле из за пад но е вроп ске дру штве не ми сли XVI II ве ка; 
ме ђу тим, упр кос по ли ти ци Ма ри је Те ре зи је ко ја је у то вре ме усло вља ва ла Ср бе 
у Угар ској да се пре о ри јен ти шу са пра во слав ног ис то ка пре ма ка то лич ком и за-
пад но е вроп ском кур су, До си теј Об ра до вић је са Ру си јом био по ве зан то ком це лог 
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жи во та. Си сте мат ско упо зна ва ње До си те ја Об ра до ви ћа са ру ском књи жев но шћу 
усле ди ло је за вре ме ње го вог бо рав ка у ма на сти ру Хо по во, ко ји је за хва љу ју ћи 
бли ским ру ско-укра јин ско-срп ским ве за ма рас по ла гао бо га тим из бо ром ру ских 
књи га, углав ном цр кве но-об ред ног, бо го слов ског, про по вед нич ко-по ле мич ког и 
исто риј ског са др жа ја. У Жи во ту и при кљу че ни ју Об ра до вић го во ри о то ме ка ко је 
у Хо по ву чи тао цр кве ну ли те ра ту ру и упра во је упо зна ва ње са нај бо љим обра сци-
ма ру ско-укра јин ско-бе ло ру ске ба рок не књи жев но сти, ка ко ис ти че аутор ка Ина 
И. Ле шчи лов ска, по ло жи ло осно ве ње го вог са мо о бра зо ва ња. Де ла са ко ји ма се 
Об ра до вић су сре тао кроз по сред нич ку уло гу ру ског је зи ка би ла су оства ре ња ан-
тич ке, ви зан тиј ске и за пад но е вро ске ли те ра ту ре у ру ском пре во ду, по том Де ла 
цр кве на и све тов на Ц. Ба ро ни ју са, ко је је пред ста вља ло бо га ту ком пи ла ци ју оп ште 
исто ри је. Ру ски пре во ди не са мо да су под ста кли До си те ја да се за ин те ре су је за 
све тов ну исто ри ју не го су по ста ли мост ка за пад ној кул ту ри. Иако жи вот не окол-
но сти ни су до зво ља ва ле да се обра зу је у Ки је ву или Мо скви, за До си те ја су у то 
до ба нај сна жни ју обра зов ну функ ци ју ис пу ња ва ле ру ска, укра јин ска и бе ло ру ска 
ли те ра ту ра, по ста ју ћи глав ни фак тор у бу ђе њу До си те је вих ду хов них сна га. С 
дру ге стра не и ру ска дру штве на ми сао ути ца ла је на До си те је во иде о ло шко осве-
шће ње, а то се у пр вом ре ду ви ди из ње го вог по зна ва ња Ре гу ла мен та ду хов ног 
ко ле ги ју ма (Си но да) из 1721. го ди не. На и ме, Ду хов ни ре гу ла мент, ко ји је са ста вио 
Те о фан Про ко по вич, од јек нуо је у Об ра до ви ће вим де ли ма, по себ но у Жи во ту и при-
кљу че ни ји ма и Ба сна ма, по сво јим од ред ба ма ко је са др же кри ти ку пра во слав не 
цр кве и ре ли ги је а по том и по ис ти ца њу ва жно сти ши ро ког на род ног обра зо ва ња 
и про све ћи ва ња. Ка ко аутор ка на гла ша ва, Ду хов ни ре гу ла мент Пе тра Ве ли ког је 
ути цао на фор ми ра ње ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи је До си те ја, ње го вих кри тич-
ких осу да цр кве но-ре ли гиј ских пи та ња, кроз ко је је те жио да пра во слав ну цр кву 
код Ср ба пре у сме ри пре ма фор ми ра њу сме ле лич но сти ко ја се осло бо ди ла ста ра-
тељ ства ин сти ту ци ја. Ипак, Об ра до вић се ни је за у ста вио на обра сци ма да тим у 
Ду хов ном ре гу ла мен ту, не го их је бо га тио по сту ла ти ма из ве де ним из за пад но е-
вроп ске фи ло зо фи је и ли те ра ту ре. Тре ба узе ти у об зир да је До си те је во ин те ре-
со ва ње за Ру си ју, ко је се очу ва ло и у ње го вим зре лим го ди на ма, дик ти ра но но во-
на ста лом по ли тич ком и на ци о нал ном си ту а ци јом ко ја се фор ми ра ла у Ср би ји и 
по тре бом да се де фи ни ше круг Ср би ма срод них на ро да, чи јим би се кул тур ним 
на сле ђем мо гла око ри сти ти на ду бо ким ду хов ним и кул тур ним пре крет ни ца ма 
исто ри је. При мер ко ри шће ња гра ђан ског пи сма, при ме ра ра ди, ко је је у Ру си ји 
увео Пе тар Ве ли ки, а код нас пр ви при ме нио За ха ри је Ор фе лин, сле дио је у пот-
пу но сти и До си теј, ко ји је исто вре ме но схва тао исто риј ски зна чај Ру си је у бор би 
про тив Осман лиј ског цар ства, те је у Со вје ти ма здра вог ра зу ма (1784), Ба сна ма 
(1788) и Пе сми о из ба вље њу Ср би је (1789) по здра вљао исто риј ске под ви ге ру ског 
на ро да. До си теј се по себ но ин те ре со вао за цр кве ну по ли ти ку Пе тра Ве ли ког, ко ја 
је ус по ста ви ла др жав ну кон тро лу над цр кве ним жи во том, сла бе ћи ути цај ма на-
сти ра јер је за циљ има ла бес по го вор но пот чи ња ва ње пра во слав не цр кве све тов ној 
вла сти. Об ра до вић је у пот пу но сти по др жа вао ре фор ма тор ску по ли ти ку Пе тра 
Пр вог у цр кве ној сфе ри, иако је по ла зи ште Пе тро ве се ку ла ри за ци је цр кве ног жи-
во та би ло ус по ста вља ње ап со лу ти стич ке вла сти, док је До си те је во иде о ло шко 
по ла зи ште би ло уко ре ње но у по сту ла ти ма ра ци о на ли стич ке по зи ци је. Ве ли ку 
за слу гу Пе тра Пр вог До си теј је ви део у ње го вом за ла га њу за ре фор му све тов ног 
обра зо ва ња и раз вој на у ке, о че му по себ но го во ри у Жи во ту и при кљу че ни ји ма 
кроз ре чи хо пов ског игу ма на Т. Ми лу ти но ви ћа, док је и о оста лим де ли ма из ри-
цао по хва ле на име ру ског по кро ви те ља на у ке и про све ти тељ ства ко ји је за Об ра-
до ви ћа, уз Ка та ри ну Дру гу и аустриј ског мо нар ха Јо си фа Дру гог, био при мер про-
све ће ног вла да ра. По сма тра но са по ли тич ких аспе ка та, До си теј Об ра до вић је као 
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по пе чи тељ про све те и члан Пра ви тељ ству ју шчег со вје та бра нио са вез уста нич ке 
Ср би је са Ру си јом, фор ми ра ју ћи и одр жа ва ју ћи ру ско-срп ски вој но-по ли тич ки 
са вез, уз кон стант но не го ва ње срп ско-ру ских књи жев них од но са.

Сту ди ја Ми о дра га Сто ја но ви ћа До си теј и ан ти ка ука зу је на ан тич ка ис хо-
ди шта До си те је ве про све ти тељ ске ми сли, пре све га на исто риј ско-би о граф ска и 
мо рал но-фи ло зоф ска де ла хе лен ских пи са ца рим ског пе ри о да: Плу тар ха, Пла то-
на, Ари сто те ла, Ци це ро на, Се не ке, Све то ни ја, Хе ро до та и њи хо вих ка сни јих ин тер-
пре та то ра – ху ма ни сте Ера зма Ро тер дам ског и пре те че про све ти тељ ства фран-
цу ског ар хи е пи ско па Фе не ло на. У дру гом пе ри о ду До си те је ве ин те лек ту ал не би о-
гра фи је, смир ниј ском (хо пов ски – до од ла ска у Смир ну, беч ки – од пр вог пу то ва ња 
у Беч 1771. го ди не) Об ра до вић се упо знао са ан тич ким ис точ ни ци ма та да шњег 
про све ти тељ ског по кре та ко ји ће сво је ре фор ма тор ске иде је уте ме љи ти на ху ма-
ни стич кој ин тер пре та ци ји из вор не ан тич ке по сло вич не, исто риј ске и мо ра ли за-
тор ске ми сли. 

Текст Хен ри ја Ку пе ра мла ђег (He nry R. Co o per, jr.) по ред бе ном ана ли зом ауто-
би о гра фи ја ру ског про то по па Ава ку ма, Жи ти ја про то по па Ав ва ку ма, им са мим 
на пи сан ное, Жи ти ја и стра да ни ја гре шна го Со фро ни ја Со фро ни ја Вра чан ског, 
бу гар ског епи ско па, и Жи во та и при кљу че ни ја от кри ва зна чај не по е тич ке по став ке 
из исто ри је ауто би о гра фи је као жан ра, ко ји се раз ви јао од Све тог Ав гу сти на на да-
ље. Пре ми се по ред бе не ана ли зе аутор про на ла зи у слич ним би о гра фи ја ма тро ји-
це пра во слав них све ште ни ка ко ји су ка сни је на пу сти ли сво је ре ли ги о зне по зи ве; 
сва тро ји ца су би ли пут ни ци са из ра зи тим сми слом за ху мор, па три о те ак тив не у 
по ли тич ким по кре ти ма за осло бо ђе ње сво је зе мље, али је нај бит ни ја њи хо ва за-
чет нич ка уло га у кон сти ту и са њу мо дер не књи жев но сти њи хо вих зе ма ља, за то што 
су пр ви упо тре би ли го вор ни је зик као књи жев ни. Цен трал но ме сто у тек сту аме-
рич ког про у ча ва о ца књи жев но сти за у зи ма уви ђа ње ди стинк ци ја из ме ђу ауто би о-
гра фи је sim plex и du plex на при ме ру ауто би о гра фи ја Ав ва ку ма, До си те ја и Со фро-
ни ја. Ка ко аутор об ја шња ва, по зи ва ју ћи се на ти по ло ги ју ко ју је увео Џејмс Ол ни2, 
ауто би о гра фи ја sim plex је ауто би о гра фи ја са мо јед не ме та фо ре, по пут ауто би о гра-
фи ја До си те ја и Ав ва ку ма, у ко ји ма пи сац сти же до јед не тач ке у свом жи во ту и 
да ље не иде: ка да До си теј оде из Хо по ва, он ће већ би ти фор ми ра на лич ност ко ја 
се не ће фун да мен тал но ме ња ти. Џо ан Ве бер у сво јој сту ди ји о ен гле ским пи сци ма 
XVII ве ка ова кву вр сту пи шче ве по зи ци је на зи ва пу ри тан ском, те у До си те је вој 
и Ав ва ку мо вој ауто би о гра фи ји пу ри тан ско „ја“ под ра зу ме ва ак тив ну, вре мен ски 
огра ни че ну па ра диг му у ко јој пи сац о се би го во ри кон крет но, ко ри сте ћи сво је пи-
са ње у слу жби жи во та, тру де ћи се да ак тив но укљу чи чи та о це. Па ра диг ма ан гли-
кан ског пи сца, с дру ге стра не, под ра зу ме ва ме ди та тив ну, ан ти и сто рич ну, ком плек-
сну, ам би ва лент ну и оп скур ну по зи ци ју. Ова квог пи сца од ли ку ју ин тро спек ци ја, 
ме лан хо ли ја, са мо за ин те ре со ва ност, док се мо гућ ност чи та о че вог уче шћа уки да. 
Пу ри тан ски пи сац је, сва ка ко, сим плекс, док је ан гли кан ски ду плекс, те ова ква 
ти по ло ги за ци ја од го ва ра До си те ју и Ав ва ку му у пр вој ка те го ри ји и Со фро ни ју у 
дру гој; ауто би о гра фи ја du plex при ка зу је оп се си ју вла сти том лич но шћу, пи сца 
ду плекс од ли ку ју про мен љи вост, при ла го дљи вост у су че ља ва њу са не по зна тим 
окол но сти ма (Со фро ни је), док пи сца сим плекс ка рак те ри ше спрет ност да се про-
бле ми ре ше она ко ка ко и на и ла зе, при че му сам пи сац оста је не про ме њен (До си-
теј, Ав ва кум), пи сац си млекс узи ма јед ну тач ку гле ди шта и ње се др жи, пи сац 
ду плекс је не си гу ран, са мо кри ти чан, сум ња у сво ју пра вич ност. Док је До си те је-

2 Ja mes Ol ney, Me tap hors of Self: The me a ning of Auto bi o graphy, Prin ce ton, Prin ce ton 
Uni ver sity Press, 1972.
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ва и Ав ва ку мо ва же ља би ла да убе де чи та о це у вред ност њи хо вих про гра ма, да 
обра зло же сво је иде је, Со фро ни је пи ше ауто би о гра фи ју са же љом да раз ре ши 
ко млек сан и кон флик тан од нос са со бом и све том (при ме ри ова квог обра сца су 
Мон тењ и Св. Ав гу стин). Ове три сло вен ске ауто би о гра фи је упра во због сво јих ра-
ди кал них не по ду дар но сти по ла жу пра во да бу ду укљу че не у тра ди ци ју европ ских 
ауто би о гра фи ја од Св. Ав гу сти на до да нас, за кљу чу је аутор.

У сту ди ји Ва тро сла ва Ја ги ћа До си те је ва рје чи тост по себ на па жња се при-
да је До си те је вој је зич ко-стил ској вир ту о зно сти, на пр вом ме сту мно жи ни при ча 
и анег до та ко ји ма се пот кре пљу је пи шче ва мо рал на под у ка усме ре на на кри ти ку 
цр кве ног жи во та, на род ног су је вер ја или тен де ци о зну по хва лу Јо си фа Дру гог и 
Пе тра Ве ли ког. Ори ги нал ност у До си те је вем сти лу пре по зна је се, са јед не стра не, 
у ду а ли зму ње го ве дик ци је: док су об ли ци До си те је вог је зи ка ве ћи ном на род ни, 
гра ђа се пре у зи ма из нај ра ни јих бо го слов ских и цр кве них тек сто ва, а са дру ге 
стра не у ре чи то сти ко ја је ли ше на ци це ро нов ске ре то ри ке у ви ду су ви шног на го-
ми ла ва ња из ра за истог зна че ња по прин ци пу idem per idem. До си те је ву ори ги-
нал ност из ра за од ли ку је епи зод но, не рет ко ху мор но ин то ни ра но укљу чи ва ње 
по сло ви ца, при ча као илу стра ци ја глав не ми сли, а по врх то га ње го ва је дик ци ја 
пу на пла стич но сти а осо би то че сто До си теј про ши ру је сво је ка зи ва ње по ступ-
ком ам пли фи ка ци је. 

У по след њем тек сту при ре ђи ва че вог из бо ра, Раз ма тра ња на мар ги на ма ита-
ли јан ског пре во да Жи во та и при кљу че ни ја Ма ри је Ри те Ле то, ре зи ми ра се не са-
гле див зна чај ре фор ма тор ске ми сли До си те ја Об ра до ви ћа из ра же не у не ма ње 
ино ва тив ној фор ми и жан ру ко ји су срп ску књи жев ност укљу чи ли у ток мо дер не 
књи жев не тра ди ци је. По ре де ћи До си те је во де ло, у ко јем јед на дис кур зив на нит 
по ве зу је књи жев ну гра ђу – те ма пу то ва ња – са ар хе ти пом ро ма на о пу то ва њи ма, 
Ро бин зо ном Кру со ом Да ни је ла Де фоа (ро ман је пре ве ден на срп ски је зик 1799. го-
ди не), аутор ка ука зу је на за јед нич ки циљ дво ји це пу то пи са ца – по ку шај да се уста-
но ви но во схва та ње кул ту ре у ко јој ин ди ви ду ал но ис ку ство по се ду је ди дак тич ку 
свр ху, вас пит ну ди мен зи ју ко ја је у До си те је вом слу ча ју усме ре на на обра зо ва ње 
вла сти тог на ро да. Ста вља ње ем пи риј ске и књи жев не гра ђе у те ле о ло шке свр хе у 
Жи во ту и при кљу че ни ји ма се ис по ља ва кроз пи шче ву по зи ци ју li mi ne mor tis, пер-
спек ти ву кра ја жи во та (прем да је До си те ју та да 38 го ди на) ко јом се осми шља ва 
пре ђе ни жи вот ни пут и са оп шта ва по у ка ко ја ће би ти ко ри сна по то њим на ра шта-
ји ма. Да ју ћи при каз, кра так са др жај и кул тур но и сто риј ски кон текст До си те је ве 
ауто би о гра фи је са еле мен ти ма бил дунгсро ма на, есе ја и пу то пи са, аутор ка пре ци-
зно су ми ра зна чај це ло куп ног ства ра ла штва и до при но са До си те ја Об ра до ви ћа 
срп ској кул ту ри, на го ве ште ног већ у пр вом и мо жда нај зна чај ни јем де лу срп ског 
про све ти те ља, Жи во ту и при кљу че ни ји ма. 

При ре ђи ва че вом од лу ком да свој из бор тек сто ва До си теј и Евро па за поч не 
и окон ча два ма при ка зи ма Жи во та и при кљу че ни ја, јед ног из XVII и дру гог из 
XXI ве ка, јед ног са не мач ког и дру гог са ита ли јан ског го вор ног под руч ја, го во ри о 
не сма ње ној ак ту ел но сти књи жев ног де ла ко је је оства ри ло про све ти тељ ски иде ал 
ус по ста вља ња кул тур но-исто риј ских ве за ме ђу на ро ди ма. Са истом до си те јев ском 
на ме ром Ду шан Ива нић је ре а ли зо вао иде ју о ко јој је го во рио још Ра до ван Кон-
ста ти но вић: као што је До си теј „осе тио европ ску суд би ну сво је зе мље, осе тио да 
је ње на бу дућ ност мо гу ћа је ди но у Евро пи“ (Ле ско вац, 1962: 329), та ко је и при-
ре ђи вач из бо ра До си теј и Евро па осе тио да је за све стра ни је и це ло ви ти је по и ма-
ње зна ча ја До си те ја Об ра до ви ћа из ван окви ра срп ске кул ту ре нео п ход но при ка-
за ти кул тур но и сто риј ске кон сте ла ци је, по ли тич ке и ет нич ке при ли ке, ре цеп ци ју 
на пред них европ ских иде ја у До си те је вом де лу али и ре цеп ци ју ре во лу ци о нар них 
До си те је вих про гра ма у де ли ма бал кан ских про све ти те ља и пре га ла ца. До си теј и 
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Евро па је из бор сту ди ја ко ји је за ми шљен пре ма До си те је вој кон цеп ци ји кул ту ре 
као стал ног уса вр ша ва ња људ ског зна ња кроз по ве зи ва ње ци ви ли за ци ја, да кле пре-
ма мо де лу свет ске, оп ште кул ту ре ко ја је схва ће на као за јед нич ко и над ин ди ви ду-
ал но до бро свих љу ди, тј. као „при ма ње и пре ва зи ла же ње оно га што по је ди нац и 
на род мо гу да до би ју као го тов ду хов ни ка пи тал, тј. као на сле ђе но зна ње људ ско“ 
(Ј. Де ре тић). Сход но то ме, обра зац свет ске кул ту ре за ко ји се за ла же До си теј Об ра-
до вић, а ко ји, та ко ђе, ре пре зен ту је ком пи ла ци ја тек сто ва До си теј и Евро па, од го-
ва ра кон цеп ту хе те ро то пи је3, пре вас ход но у сво јој усме ре но сти пре ма аси ми ла-
ци ји ту ђих и пре вред но ва њу вла сти тих вред но сти. 

Алек сан дра Угре но вић

UDC 821.111-14.09 Woolf W.

СУСРЕТ СА ПОЕТИКОМ ВИРЏИНИЈЕ ВУЛФ

(Биљана Дојчиновић: Сусрети у тами, Службени гласник, Београд 2011)

У есе ју „Лик у про зи“ Вир џи ни ја Вулф на пи са ла је јед ну, за исто ри ју и те о-
ри ју књи жев но сти, та ко ре ћи суд бо но сну ре че ни цу: „[...] от при ли ке у де цем бру 
1910. људ ска при ро да се про ме ни ла.“1 Тач но сто го ди на ка сни је Би ља на Дој чи но-
вић пред у зи ма је дан, ка ко га она на зи ва, под ри ва лач ки чин, да се у дру штву ма-
сов не кул ту ре и хи пер про дук ци је вра ти на про у ча ва ње и ба вље ње том про ме ном 
у људ ској при ро ди. Ка ко су и са му спи са тељ ку Го спо ђе Да ло веј, Ка све ти о ни ку, 
Из ме ђу чи но ва, Соп стве не со бе и мно гих дру гих ре мек-де ла књи жев но сти че сто 
оп ту жи ва ли за пре те ра ни ели ти зам и сно би зам (о че му је чак и она са ма се бе 
кри тич ки пре и спи ти ва ла), та ко и на ша аутор ка са мо кри тич ки оце њу је свој по ду-

3 О хе те ро то пи ји пр ви је го во рио Ми шел Фу ко, спа ја ју ћи по јам хе те ро ге но сти 
Жор жа Ба та ја и марк си стич ки по јам уто пи је. Уто пи ја је још нео ства ре ни иде ал, и као та ква 
при па да бу дућ но сти, док је хе те ро то пи ја при сут на у ствар но сти, као јед на вр ста „ано ма-
ли је“ у до ми нант ном по рет ку, ко ја има моћ да на јед ном ме сту ста ви у не по сре дан од нос 
раз ли чи те про сто ре и ло ка ци је ко ји су ме ђу соб но не спо ји ви. Као илу стра ци ју пој ма Фу ко 
на во ди при мер огле да ла, ко ји се им пли ци те мо же при ме ни ти у од но су До си те ја Об ра до-
ви ћа и Евро пе: „...Огле да ло има не ку вр сту по врат ног ефек та на ме сто ко је за у зи мам: по-
шав ши од ње га ја за пра во при ме ћу јем да сам од су тан с ме ста на ко јем сто јим, јер се ви дим 
та мо, у ње му. Упра во за хва љу ју ћи том по гле ду ко ји ми се вра ћа, из ду би не тог вир ту ел ног 
про сто ра са дру ге стра не огле да ла, ја се окре ћем се би, по ла ко свра ћа ју ћи по глед на се бе ... 
Оту да огле да ло функ ци о ни ше као хе те ро то пи ја бу ду ћи да, кад год се по гле дам у ње му, ме-
сто ко је за у зи мам би ва и са свим ствар ним – оно је за пра во у ве зи са це ло куп ним окол ним 
про сто ри ма – и са свим не ствар но, јер да би би ло при ме ће но, оно мо ра про ћи кроз ту вир-
ту ел ну тач ку ко ја се на ла зи та мо, у огле да лу... У од но су на да то дру штво, ње гов (хе те ро-
то пиј ски, прим. аут.) циљ би био про у ча ва ње, ана ли за, опис и чи та ње, ка ко је то да нас 
мо дер но ре ћи, тих раз ли чи тих про сто ра“ (Ми шел Фу ко, О дру гим про сто ри ма).

1 Сви ци та ти ко ри шће ни у овом тек сту пре у зе ти су из: Дој чи но вић, Б., Су сре ти у 
та ми (Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2011).
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хват да на пи ше ова кву јед ну сту ди ју као ели ти стич ки, мо жда чак и сно бов ски 
по ду хват. Ме ђу тим, та кав суд био би ису ви ше строг. Оно што је аутор ку ове за и-
ста кон ци зне, пре глед не, ја сне, а по врх све га по ет ски на дах ну те и ве о ма пит ке 
сту ди је ин спи ри са ло, је сте упра во екс клу зив ност књи га Вир џи ни је Вулф, док 
же ља да њи хо ву по себ ност ис так не у овој књи зи по ти че пре све га из ду бо ко лич-
ног, емо тив ног про це са ње не аутор ке. 

У до са да шњим сво јим ра до ви ма Би ља на Дој чи но вић се ба ви ла углав ном 
жен ским књи жев ним ства ра ла штвом, пре вас ход но кроз ви зу ру ги но кри ти ке, са 
по зи ци је фе ми ни стич ке кри ти ке и кре ћу ћи се ма хом у окви ри ма род них сту ди ја, 
те су и ње ни прет ход ни на сло ви гла си ли: Ги но кри ти ка: род и про у ча ва ње књи-
жев но сти ко ју су пи са ле же не (1993), Ода бра на би бли о гра фи ја ра до ва из фе ми-
ни стич ке те о ри је/жен ских сту ди ја 1974–1996 (1997), Гра до ви, со бе, пор тре ти 
(2006), Gen de RingS: Gen de red Re a dings in Ser bi an Wo men’s Wri ting (2006), са из у-
зет ком сту ди је у ко јој се ба ви пре вас ход но по е ти ком јед ног пи сца – Кар то граф 
мо дер ног све та: ро ма ни Џо на Ап дај ка (2007). 

На ста вља ју ћи до след но да се кре ће у окви ри ма по ме ну тих те о ри ја, у сво јој 
по след њој књи зи, Су сре ти у та ми (2011), Би ља на Дој чи но вић од лу чу је се за је дан 
још ин клу зив ни ји, ши ри, ин тер-, од но сно мул ти ди сци пли нар ни при ступ. Сво је 
те о риј ско иш чи та ва ње де ла Вир џи ни је Вулф, исти на, пр вен стве но у кљу чу фе ми-
ни стич ке кри ти ке и те о ри ја род не раз ли ке, знат но обо га ћу је по гле ди ма из угла 
пост мо дер ни стич ких те о ри ја, ујед но се освр ћу ћи на пси хо а на ли зу, би о граф ски 
при ступ, итд., а све под окри љем са вре ме них сту ди ја кул ту ре. Чи та ју ћи Су сре те у 
та ми на и ла зи мо на ци та те и раз ма тра ња не ких од нај ве ћих име на са вре ме не књи-
жев не кри ти ке, као што су Џо на тан Ка лер, Тим Армстронг, Су зан Фрид ман, Хер-
ма јо ни Ли, Хај ден Вајт, Едвард Са ид, Па три ша Во, али и оних ве ли ких име на с по-
чет ка два де се тог ве ка, по пут Хен ри ја Џеј мса, Фрој да, Ла ка на и мно гих дру гих, 
чи је се те о ри је пре пли ћу и ујед но са вр ше но укла па ју у основ ну ма три цу ове књи ге 
– про у ча ва ње књи жев но сти пи са не у до ба мо дер ни зма. Та ко ова те о риј ски за и ста 
до бро пот ко ва на и ана ли тич ки бо га та сту ди ја оби лу је при ме ри ма не са мо из ства-
ра ла штва јед не спи са тељ ке, не го и из опу са нај ве ћих мај сто ра књи жев но сти из 
истог пе ри о да, по пут Џој са, Ели о та, Па ун да, Рил кеа, а чи ни се нај ви ше од свих 
Хен ри ја Џеј мса, ко јег Дој чи но ви ће ва сма тра књи жев ним оцем Вир џи ни је Вулф. 

Сто га, иако је књи га фо ку си ра на на не ко ли ко кључ них ро ма на и есе ја ове 
списате љke, она се та ко ђе мо же по сма тра ти као ком па ра ти стич ка сту ди ја ства-
ра ла штва Вир џи ни је Вулф и Хен ри ја Џеј мса, или пак као ана ли за ње них де ла, 
кроз ви зу ру овог књи жев ни ка и те о ре ти ча ра. О то ме нај ви ше го во ри за сту пље-
ност ње го вих ро ма на у овој сту ди ји, по пут Злат ног пе ха ра, Окре та ја за врт ња, 
Ам ба са до ра и Пор тре та јед не ле ди, као и сам на слов јед ног од по гла вља, „Џеј-
мсо ва кћи“, ко ји је по све ћен из јед на ча ва њу Џеј мсо ве по ле ми ке и Вир џи ни ји них 
ста во ва, пре вас ход но са гле да них у дру штве ном кон тек сту. Би ља на Дој чи но вић 
се ов де та ко ђе ба ви ис тра жи ва њем пој ма сно ба у књи жев но сти мо дер ни зма, по ла-
зе ћи од про бле ма ти ке ве за не за бу дућ ност ро ма на на ма сов ном тр жи шту, ко је је 
Џејмс по ста вио у сво јој исто и ме ној сту ди ји, а ко јим се и Вул фо ва ба ви у свом есе ју 
„Је сам ли сноб?“, ис ти чу ћи Џеј мса и Вул фо ву као пра ве мо дер ни стич ке пи сце 
ко ји су по бу ном про тив три јум фа сно би зма за пра во по вра ти ли књи жев но сти 
ње но из гу бље но до сто јан ство.

Књи га Су сре ти у та ми тех нич ки је по де ље на на пет на ест по гла вља, ко ја су 
те мат ски по ве за на и уокви ре на увод ном и за вр шном реч ју аутор ке. Оно што је 
по себ но за ни мљи во је сте на слов увод ног по гла вља, ко ји је исто ве тан на сло ву са ме 
књи ге, као и прет по след њег по гла вља – „Но ви по че так“, ко ји мно го го во ре о ста ву 
аутор ке пре ма чи та о цу. Пре све га, Би ља на Дој чи но вић чи та о ца по зи ва на су срет, 
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на дру же ње и за јед нич ко чи та ње, ко је чак и од не у пу ће ног и не струч ног чи та о ца 
не зах те ва пре ве ли ки на пор, ни ти оп шир но ака дем ско пред зна ње, не го нај ви ше 
оно што чи та лац ин стинк тив но осе ћа док се кре ће кроз текст, су штин ски ужи ва-
ју ћи у том ак ту ду бин ског чи та ња, а при род ни ток ре че ни це, ја сно ћа и при сту-
пач ност тек ста му у то ме уве ли ко по ма жу. Сто га, у скла ду са основ ном иде јом 
аутор ке, под на слов ове сту ди је гла си – Увод у чи та ње Вир џи ни је Вулф.

Дој чи но ви ће ва сво је увод но по гла вље отва ра го ди нама 1904. и 1910. Ове две 
го ди не узи ма ју се не са мо због сво је хро но ло шке ва жно сти, не го и због сим бо лич-
ног зна че ња – 1904. је го ди на јед ног до ба на из ма ку, ка да је Хен ри Џејмс об ја вио 
свој по след њи за вр ше ни ро ман, док 1910. пред ста вља по че так но вог до ба, до ба 
ка да се људ ска при ро да из ме ни ла, од но сно до ба ка да Вир џи ни ја Вулф ко нач но 
сту па на спи са тељ ску сце ну. Украт ко, у овом по гла вљу аутор ка нам пру жа увид 
у би о гра фи ју спи са тељ ке, ње ну ан га жо ва ност у Блум збе ри гру пи и ста во ве за ко је 
се ова гру па умет ни ка за ла га ла, ус по ста вља ју ћи те ме ље мо дер ног умет нич ког ства-
ра ња. У овом по гла вљу ну де се и чи та ња са кра ја два де се тог и по чет ка два де сет 
пр вог ве ка, по ста вља се пи та ње од но са жи во та и књи жев но сти, као и ве ли ко пи та-
ње исти не, кроз по и гра ва ње са ни во и ма ствар но сти и ис пи ти ва ње су бјек тив не 
све сти, а пре све га ана ли зи ра ју се кул тур ни усло ви, у ко ји ма се рат не из о став но 
на ме ће као цен трал на те ма. Са ове старт не по зи ци је, аутор ка на сто ји да ис так не 
ва жност ме ста, вре ме на и он то ло шке по зи ци је у да љем чи та њу, док сво јим при-
сту пом те жи да об у хва ти це ло ку пан кул тур ни кон текст.

Цен трал на те ма ове сту ди је је сте књи жев но ства ра ла штво Вир џи ни је Вулф 
на ста ло у до ба ви со ког мо дер ни зма, те се и це ла сту ди ја кре ће у окви ри ма тог ли-
те рар ног и вре мен ског пе ри о да. Зна чај и зна че ње мо дер ни зма, као и пој мо ва мо-
дер но и но во про жи ма ју сва ки сег мент ове књи ге, док су њи хо ве основ не од ли ке 
нај по дроб ни је об ја шње не у пр ва три, та ко ре ћи увод на по гла вља – „При ступ(и)“, 
„Мо дер ност и мо дер ни зам“ и „Мо дер ни зми с раз ли ком“.

Ка ко и сам на слов ин ди ка тив но го во ри, у по гла вљу „При ступ(и)“ аутор ка 
отва ра мо гућ но сти при сту па ња де лу Вир џи ни је Вулф нај пре из пер спек ти ве са-
вре ме них сту ди ја – фе ми ни стич ких, пост ко ло ни јал них, од но сно оно га што Џо на-
тан Ка лер на зи ва „те о ри јом све га под ка пом не бе ском“. Дру гим ре чи ма, аутор ка 
при сту па по е ти ци ове спи са тељ ке из ши ро ко де фи ни са ног по ља кул ту ре, ства ра-
ју ћи свој стве ни амал гам сту ди ја кул ту ре и фе ми ни стич ких сту ди ја. Ве ли ка те ма 
ко ја се овим по гла вљем отва ра је сте пи та ње иден ти те та – ње го ве дво стру ко сти, 
мно го стру ко сти, уоп ште по ку ша ја да се овај по јам де фи ни ше. Аутор ка ов де укла-
па раз ма тра ња по зи ци ја иден ти те та из прак се Вир џи ни је Вулф у прак су фе ми ни-
стич ке кри ти ке с кра ја два де се тог ве ка. Она ну ди чи та ње кроз та ко зва них „шест 
дис кур са иден ти те та“, те о ре ти чар ке Су зан Фрид ман, отва ра ју ћи и пи та ња жен-
ског пи са ња, ауто ри те та на ра ци је, тек сту ал но сти ро да итд. Сво ју ана ли зу Дој-
чи но ви ће ва усме ра ва пре све га на је дан култ ни фе ми ни стич ки текст, Соп стве ну 
со бу, про ши ру ју ћи је да ље и на при ме ре тек сто ва Џеј мса Џој са, Џин Рис, Д. Х. 
Ло рен са и још по не ких ства ра ла ца, да ју ћи та ко јед ну сво је вр сну ски цу мре же 
сту ди ја иден ти те та. 

У на ред ном по гла вљу аутор ка се усред сре ђу је на де фи ни са ње пој мо ва мо-
дер ни тет, мо дер ни зам, мо дер но и но во, кроз ту ма че ње у кул ту ро ло шки раз ли-
чи тим сре ди на ма, на сто је ћи да об ја сни за што је то до ба сма тра но до бом ве ли ких 
про ме на. Као но ве ве ли ке те ме Би ља на Дој чи но вић пре све га ис ти че но во схва та-
ње вре ме на, уну тра шњу по де ље ност и рат. Ту ма че ње оно га што на зи ва ви ше-
слој но шћу тем по рал но сти, Дој чи но ви ће ва ну ди и кроз Ка ли не ску о ву, Дар ви но ву 
и Берг со но ву те о ри ју, док с тим не рас ки ди во по ве за ну те му про шло сти, та ко ђе 
за сту пље ну у де ли ма Бо дле ра, Јеј тса, Ејч Ди и Езре Па ун да, аутор ка ана ли зи ра 
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слу же ћи се те о ри јом Ти ма Армстрон га. Дру гим кључ ним аспек том мо дер ни зма, 
за о кре том ка уну тра, аутор ка се ба ви пре вас ход но кроз сту ди ју Пси хо ло шког 
ро ма на, Ле о на Еде ла, где ана ли зи ра још је дан по сту пак ве о ма ка рак те ри сти чан 
за мо дер ни стич ки ро ман, та ко зва ни ток све сти. На по слет ку, на при ме ру ро ма на 
Го спо ђа Да ло веј, аутор ка ис тра жу је и тре ћи зна ча јан и све при су тан аспект мо-
дер ни зма – тра у му Пр вог свет ског ра та.

У тре ћем, „те о риј ском“ по гла вљу, „Мо дер ни зми с раз ли ком“, Би ља на Дој чи-
но вић раз ма тра по јам раз ли ке као још јед не су штин ске од ли ке мо дер ни стич ког 
дис кур са. По ла зе ћи од раз ли чи то сти ко ју са ма по се би Вул фо ва, као спи са тељ ка, 
ре пре зен ту је, аутор ка ове сту ди је на сто ји да нам от кри је та ко зва но жен ско ли це 
мо дер ни зма и у по е ти ци Гер тру де Стајн, Ејч Ди, Ми не Лој, Џу не Барнс, освр ћу ћи 
се, та ко ђе, на јед ну срп ску аутор ку, Да ни цу Мар ко вић. По зи ва ју ћи се на Ге те ов 
кон цепт свет ске књи жев но сти, аутор ка, да кле, уоча ва и ме ђу соб ни ути цај мо-
дер ни ста ши ром све та, ука зу ју ћи та ко на не ми нов ност по сто ја ња уну тра шњих 
раз ли ка и осве тља ва у ју ћи гло ба ли зу ју ћи аспект мо дер ни зма. 

Сле де ће по гла вље, „Ко ло ни је и им пе ри је“, још увек на не ки на чин слу жи да 
по ло жи те мељ за да ља чи та ња по е ти ке Вир џи ни је Вулф, с тим што у ње му аутор-
ка за у зи ма да нас је дан ве о ма ак ту е лан при ступ, чи та ју ћи ро ман Го спо ђа Да ло веј 
у кљу чу пост ко ло ни јал ног дис кур са. Рат као те ма и да ље до ми ни ра, док је до ми-
нант на тех ни ка иро ни ја. Ме ђу тим, оно што чи та њу овог ро ма на да је је дан но ви, 
та ко ре ћи пост мо дер ни ка рак тер, је сте пер спек ти ва из ко је да на шњи чи та лац уоча-
ва још је дан ни во иро ни је, јер, ка ко Дој чи но ви ће ва уви ђа, сам при ти сак исто ри је 
на текст ме ња пра вац ње го вог иро ниј ског то на ли те та и ефек та. Та ко аутор ка, ма хом 
ин спи ри са на те о ри јом Хај де на Вај та и Едвар да Са и да, ука зу је на про мењ љи вост 
зна че ња, на ви ше стру ко иро ниј ско по и гра ва ње им пе ри јал ном и ко ло ни јал ном све-
шћу у овом ро ма ну, као и, уоп ште но, на про же тост мо дер ни стич ких при по вед них 
стра те ги ја и исто ри је. 

Услов но од ре ђен цен трал ни део ове сту ди је ви ше је усред сре ђен на са мо 
ства ра ла штво Вир џи ни је Вулф. Пр ва три по гла вља по све ће на су иш чи та ва њу основ-
них иде ја пред ста вље них у есе ји ма „Го спо дин и го спо ђа Бра ун“, „Лик у про зи“ и 
у Соп стве ној со би, док се на ред на че ти ри по гла вља ба ве пре вас ход но ту ма че њем 
три ве ли ка ро ма на – Ка све ти о ни ку, Го спо ђа Да ло веј и Из ме ђу чи но ва. 

У два по гла вља ко ја се ба ве хва та њем го спо ђе Бра ун2 Би ља на Дој чи но вић ја-
сно ус по ста вља циљ сво је сту ди је: „да се из че сти ца по зна тог до пре до не по зна-
тог“, што се по сти же упра во са рад њом са чи та о цем. Као што се и по те зи Вир џи-
ни је Вулф ба зи ра ју на спо ра зу ме ва њу са пу бли ком и Би ља на Дој чи но вић на сто ји 
да оства ри овај те жак по сао ин тим но сти. Ов де се ра чу на на зна ње чи та ла ца у, 
ка ко аутор ка ка же, џеј мсов ском сми слу, ко је је по треб но не би ли се за јед нич ким 
на по ри ма до шло до исти не и то оне мо дер ни стич ке, су бјек тив не исти не, да би се 
пра вил но чи та ло оно, опет џеј мсов ско пре ћут ки ва ње и ка ко би се, на по слет ку, лик 
у мо дер ној про зи3 из ву као из, по аутор ки ном ви ђе њу, без о блич но сти у ко ју је за пао.

У по гла вљу под на сло вом „Соп стве на со ба“, ту ма че ћи исто и ме ни текст Вул-
фо ве, аутор ка ана ли зи ра про бле ма тич но пи та ње ко је спи са тељ ка по ста вља – де-
фи ни са ње од но са из ме ђу пол но сти и пи са ња и ре ша ва ње на пе то сти ко ја у том 
од но су на ста је. Вул фо ва срећ но ре ше ње про на ла зи у ан дро ги ни ји, од но сно им пер-
со нал но сти у пи са њу, ко ја ујед но од ре ђу је и ква ли тет јед ног де ла. Дој чи но ви ће ва, 

2 „Ухва ти ти го спо ђу Бра ун“ и „Лик у мо дер ној про зи“.
3 Алу зи ја на есеј Вир џи ни је Вулф, „Cha rac ter in Fic ti on“ и на слов по гла вља из ове 

сту ди је.
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ме ђу тим, да ља ре ше ња тра жи кроз зах тев да се спо је ум и те ле сност, ка ко би се пре-
мо стио тај ду бо ки кар те зи јан ски рас цеп у европ ској кул ту ри, за сту па ју ћи став 
да се чи ње ни ца пол но сти мо ра за бо ра ви ти у чи ну пи са ња (што је ина че јед на од 
основ них по став ки те о ри ја пол не раз ли ке4). Да ље, аутор ка на гла ша ва, не би ли се 
тај рас цеп у људ ском уму по ми рио, по треб но је те ле сно до жи ве ти соп стве но ис ку-
ство. Про жи вље но ис ку ство ујед но пред ста вља и кључ чи та ња ове аутор ке, јер 
Дој чи но ви ће ва сма тра да ис ку ство мо ра би ти про жи вље но, ка ко би текст мо гао 
да по те че. Овај ин ди ка тив ни из раз она ра до ко ри сти и у дру гим сво јим сту ди ја ма, 
за то што, по ње ном ми шље њу, сли ке теч но сти и флу ид но сти мо гу нај е фек тив ни-
је да по ми ре две, у за пад ној кул ту ри ду го раз два ја не, рав ни – рав ни ду ха и те ла. 
Још јед на мо дер ни стич ка тех ни ка ко ју аутор ка на гла ша ва у це лој сту ди ји је сте 
упо тре ба пе снич ке сли ке. Спа ја ју ћи Рил ке о ву ен грам ску по е ти ку и по е ти ку пол-
но сти Вир џи ни је Вулф, и то у про сто ру из ван би нар них опо зи ци ја, аутор ка успе ва 
да оства ри су срет из ме ђу ових пи са ца, њи хо вих по е ти ка, али и да омо гу ћи онај 
су срет ко јем од са мог по чет ка стре ми – су срет са чи та о цем.

Про бле мом сли ке у мо дер ни стич кој књи жев но сти Би ља на Дој чи но вић на-
ста вља да се ба ви и у на ред ном по гла вљу, „Ка све ти о ни ку, ка сли ци“, ана ли зи ра-
ју ћи те му сли ке као тек ста, кроз сим бо лич ност ли ка Ли ли Бри ско. Про блем је ско-
ро увек исти – пси хо ло шки и ауто би о граф ски, а на чин пред ста вља ња ап страк тан, 
им пре си о ни стич ки. И мо тив је исти као и у це ло куп ној по е ти ци ове спи са тељ ке 
и на сто ја њу оних ко ји је ту ма че – ухва ти ти сву про мен љи вост ли ка и мно штве-
ност ње ног или ње го вог иден ти те та. То је мо гу ће учи ни ти, ка ко аутор ка от кри ва, 
је ди но по гле дом „из да ле ка, из бли за, спо ља и из ну тра“.

На кра ју прет ход ног по гла вља аутор ка по ста вља кључ на пи та ња на ко ја ће 
по ку ша ти да од го во ри у по гла вљи ма ко ја сле де – „Ка ква је то исто ри ја, по вест, 
ствар ност и ка кви су то мо дер ни ју на ци у ро ма ни ма Вир џи ни је Вулф?“. У ро ма-
ну Го спо ђа Да ло веј аутор ка од лу чу је да кре не тра гом Пи те ра Вол ша5, јер упра во 
ње га, а не Кла ри су, ви ди као мо дер ни стич ког ју на ка par ex cel len ce. И ов де се све 
вр ти око цен трал не те ме про ме не, но вог, али и нео по зи вог про то ка вре ме на. Ак це-
нат је на су бјек тив ном до жи вља ју про ти ца ња вре ме на и на по ве за но сти ли ко ва пу-
тем за јед нич ког ис ку ства у са да шњо сти, као у сце ни ка да оно што их по ве зу је је-
сте сли ка ави о на ко ји ис пи су је ре кла му на не бу. Упра во јед на та ква сли ка, ис цр та на 
на ко ри ца ма књи ге Би ља не Дој чи но вић, по зи ва нас на су срет у том за јед нич ком 
са да шњем тре нут ку, на ту ма че ње оно га што би на не бу ро ма на Го спо ђе Да ло веј 
и из ме ђу ко ри ца књи ге Су сре ти у та ми мо гло би ти ис пи са но. 

„Друг(ачиј)им гла сом“ по гла вље је у ко јем се ис ти че, пре све га, сим бо лич ки 
и гра фич ки зна чај за гра де, те за гра да у тек сту, као сли ка, до би ја још функ ци ја – 
она озна ча ва оно џеј мсов ско ме сто пре ћут ки ва ња, она пред ста вља сли ку вре ме на 
ко је те че, чи ме се оства ру је по себ на ди на ми ка тек ста. За гра ду као сред ство Вул-
фо ва ко ри сти у мно гим сво јим тек сто ви ма, док аутор ка, овог пу та кон цен три шу ћи 
се на ро ман Ка све ти о ни ку, иш чи та ва оно што се на ла зи из ме ђу за гра да – од нос 
из ме ђу сли ке и вер бал но сти. 

На кон чи та ња из ме ђу за гра да, пре ла зи мо на чи та ње иза ку ли са. Та ко Би ља на 
Дој чи но вић ту ма чи го вор ћут ње и у по след њем ро ма ну Вир ци ни је Вулф, Из ме ђу 
чи но ва. Аутор ка овај ро ман ви ди као исто ри ју у на ста ја њу, као је дан сво је вр стан 
екс пе ри мент на гра ни ци ме та фик ци је. По зи ва ју ћи се на ту ма че ња Хер ма јо ни Ли 
и Хај де на Вај та, Дој чи но ви ће ва та ко ђе по ку ша ва да про ту ма чи и опро штај ну по-

4 Ви де ти сту ди ју Гра до ви, со бе, пор тре ти.
5 На слов по гла вља гла си: „Тра гом Пи те ра Вол ша“.
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ру ку ове ве ли ке спи са тељ ке. Као и у прет ход ним по гла вљи ма, аутор ка ов де ус по-
ста вља ве зу са те мом ра та и ра за ра ња и са још јед ном пре о вла ђу ју ћом те мом – 
те мом вре ме на, на овом при ме ру мит ског и исто риј ског. Као и у прет ход ним ана-
ли за ма, ак це нат се ста вља на по глед спо ља и по глед из ну тра, а као до ми нант на 
тех ни ка про вла чи се фи на иро ни ја. Оно што је но во, пак, је сте мо гућ ност пост мо-
дер ни стич ког чи та ња, ко ју нам аутор ка на кра ју овог, ујед но и по след њег ана ли-
тич ког по гла вља, отва ра. 

Не ста вља ју ћи се у по зи ци ју не при ко сно ве ног ту ма ча, аутор ка ове књи ге 
по зи ва чи та о ца на при сан акт за јед нич ког чи та ња, ујед но се по и сто ве ћу ју ћи и са 
са мом же љом спи са тељ ке о ко јој го во ри – да са сво јом пу бли ком оства ри тај су-
срет у та ми. Оно што чи та о цу знат но олак ша ва пут ка раз у ме ва њу ове сту ди је 
и што, за пра во, омо гу ћа ва та кав са ста нак и са спи са тељ ком и са аутор ком, је сте 
ка рак те ри стич но пи так, флу и дан стил Би ља не Дој чи но вић. Ма ти ца ње них ре че-
ница чи та о ца про сто ву че, а при ро дан ток но си из по гла вља у по гла вље, ко ја, иако 
тeхнички по де ље на, за пра во чи не јед ну са вр ше но уком по но ва ну идеј ну це ли ну. 
На по слет ку, услов но ре че но за тва ра ју ћи ко ри це сво је књи ге, аутор ка не да је стро-
ги суд и за кључ ну реч, не го чи та о ца по зи ва на бу ду ћа чи та ња, ин спи ри шу ћи га 
на да ља и ду бља раз ми шља ња о зна че њу ста ва ра ла штва јед не та ко из у зет не фи-
гу ре свет ске књи жев но сти као што је би ла Вир џи ни ја Вулф.

Со фи ја Не мет

UDC 821.163.41-14(082)
821.112.2.09 Hodel R.

СПЕЦИФИЧНА ТЕЖИНА ЈЕДНОГ ИЗБОРА

(Роберт Ходел. Десет дека душе. Антологија српске поезије друге половине 
XX века /Robert Hodеl, Hundert Gramm Seele, Serbische Poesie aus der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Leipciger Literaturverlag, 2011)

Ра ди пот пу ни је и по у зда ни је сли ке ко ри сно је са гле да ти оно што је си по гле-
дом ca стра не, по гле дом спо ља, c до вољ ног раз ма ка – на ро чи то уко ли ко обез бе ди-
мо по сма тра ча упу ће ног и ис пи тљи вог и с по зи ци јом што те жи до сти жној рав но те-
жи. У слу ча ју Ро бер та Хо де ла, при ре ђи ва ча и пре во ди о ца дво је зич не ан то ло ги је 
срп ске по е зи је дру ге по ло ви не два де се тог ве ка, под на сло вом Де сет де ка ду ше, 
та кав услов не са мо да је уна пред обез бе ђен до са да шњим ра дом и уви дом овог 
углед ног не мач ког сла ви сте и про у ча ва о ца срп ске књи жев но сти, не го и са мим 
при ре ђи вач ким кон цеп том обра зло же ним у не ду гом, али прег нант ном пред го во-
ру. Кад оце њу је мо ан то ло ги је, по пра ви лу, ма ње или ви ше уме мо да пре ви ди мо 
окви ре да те од стра не ауто ра да тог из бо ра, не го у сво ме раз ма тра њу као да пра ви-
мо сво ју ан то ло ги ју. Раз у ме се, ни ко нам не бра ни да је са чи ни мо. Али ка да смо 
пред са чи ње ном ан то ло ги јом, обра зло же ном и у по гле ду боч них опе ратив них мо-
ме на та, ду жни смо да кон кре тан ан то ло ги чар ски рад од ме ри мо пре ма ва лид но сти 
пре до че них на че ла, као и њи хо вом оства ре њу у са мом из бо ру.

Хо дел је пред со бом имао ја сан циљ, пред ста ву о огра ни че њи ма ко ја му ова-
кав по сао на ме ће, али је из на шао ефек тив ну стра те ги ју за ис пу ње ње ци ља, та ко да 
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огра ни че ња не ути чу бит но на укуп ни учи нак. Пред ста ви ти не мач кој књи жев ној 
сре ди ни до вољ но хе те ро ге ну и сла бо по зна ту но ви ју срп ску пе снич ку сце ну оди ста 
ни је јед но ста ван за да так. Уз то, с об зи ром на ра зу мљи ве окол но сти не ве ли ког 
за ни ма ња во де ћих европ ских књи жев но сти за књи жев но сти ма ло број ни јих и, у 
срп ском слу ча ју, исто риј ски ви ше стру ко ус кра ће них на ро да, чак и не ка кав ру тин-
ски је ура ђен из бор имао би зна ча ја за пред ста вље ну сре ди ну. Исто ва жи и за по тре-
бе ра до зна лих чи та ла ца у сре ди ни где се пред ста вља књи жев ност што тек из у-
зет но – због све де но сти је зич ког под руч ја али и тра ди циј ских спе ци фич но сти – 
мо же да скре не па жњу дру гих на се бе, не за ви сно од ре ал них вред но сти, ко је не 
тре ба ни пот це њи ва ти ни пре це њи ва ти. За то при ре ђи вач ан то ло ги је Де сет де ка 
ду ше још с по чет ка пред го во ра ис ка зу је ам би ци ју да по сре ду је сли ку ко ја је „у нај-
ма њој мо гу ћој ме ри об ли ко ва на под ути ца јем са ста вља че вих убе ђе ња и пре фе рен-
ци ја“ (стр. 13), да ју ћи пред ност ре цеп ци ји пе сни ка и њи хо вих де ла у ма тич ном, 
срп ском књи жев ном про сто ру. Ова кав при ступ је, чи ни се, са свим ло ги чан, ма да 
ни је од ви ше чест у вре ме ну кад се лич не иде о ло шке и ин те ре сне пре фе рен ци је 
су ве ре но пред ста вља ју као ис каз оп штих, не по бит них вред но сти. Хо де лов по чет-
ни став, ко јег се ан то ло ги чар с ре спек тив ном до след но шћу и др жао, до дат но до би ја 
на те жи ни ка да га упо ре ди мо с ре чи ма ауто ра „Па но ра ме срп ског пе сни штва 21. 
ве ка“ (на ста ле не што по сле из бо ра Де сет де ка ду ше и штам па ног у зре ња нин-
ском ча со пи су Ула зни ца, март 2010), ан то ло ги ча ра ко ји не за зи ре од пре вла сти 
лич них пре фе рен ци ја. „Ов дје ни су оку пље ни ни пред став ни ци иде о ло ги ја ни 
порт па ро ли ко лек ти ва већ ин ди ви дуе“ (стр. 348), ис ти че Дра го слав Де до вић, ина-
че за ни мљив пе сник што де лу је у на пе том кул тур ном тро у глу из ме ђу Бо сне, Ср би је 
и Не мач ке. Ти ме чи ни суп тил но ре чен, али од сеч но иде о ло шки за сно ван от клон 
од не и ме но ва них дру гих, ко ји ма ту ни је мо гло би ти ме ста. Оштре по ла ри за ци је 
– као што је ова на ин ди ви дуе и на оне ко ји то ни су, не го су сво је по је дин ство рас то-
чи ли у „ко лек ти ву“ – ви ше го во ре о по ли тич ком оп те ре ће њу с ко јим се озва ни че-
ни пред став ни ци срп ске књи жев но сти са мо пред ста вља ју пред дру ги ма, нео ба ве зни 
од ви ше пре ма књи жев ним ме ри ли ма. Слич ни уплив по тре бе да, у пре зен та ци ји 
кул тур них оства ре ња оба ве зна став ка бу ду оправ да ња да ни су баш сви Ср би она-
кви ка ко су их из об ли чи ли не га тив ни сте ре о ти пи на сле ђа и про па ганд ног ра та на 
кр ва вој раз ме ђи ве ко ва, ви ди мо и у не ким дру гим де ли ма ова кве вр сте на ме ње-
ним пу бли ци тзв. ре ги о на. Све то го во ри о кри зи са мо по у зда ња и по мет њи „са мо-
пред ста вља ња“ у ме диј ски ви дљи вом де лу ов да шње ели те. До вољ но је под се ти ти 
на ско ра шњу ме та фо ру ви со ког кул тур ног зва нич ни ка ове зе мље (и не што ма ње 
уоч љи вог ауто ра) о срп ском књи жев ном Фа у сту ко ји се, на сај му књи га у Лај пци-
гу, на по кон пре о бра ћен и очи шћен од соп стве ног мра ка вра ћа ме ђу про дук ти ван 
и све тао свет – и не ре ћи ви ше ни шта.

У ви ше стру ко об зир ном, сто га го то во узор ном при сту пу Ро бер та Хо де ла, 
при вла чи па жњу иза бра ни тем по рал ни од се чак, од но сно опре де ље ње да но ви ју 
срп ску по е зи ју пред ста ви пе сни ци ма ро ђе ним из ме ђу 1940. и 1960. го ди не. Овај 
дво де це ниј ски, ме ха нич ки ра спон у осно ви не ма књи жев но и сто риј ско уте ме ље-
ње, па га је мо гућ но оспо ра ва ти, с до вољ но раз ло га. Ка да би се ова ква ан то ло ги ја 
пра ви ла у Ср би ји и за срп ске чи та о це ре че ни вре мен ски од се чак те шко да би смо 
мо гли од бра ни ти. Са да до ла зи мо до нај пре по ме ну тих огра ни че ња као не из бе-
жног, до пун ског кон цеп циј ског чи ни о ца. Ам би ци ја об у хва та ња по е тич ки ви ше-
слој ног и ви ше ге не ра циј ског, ак ту ел ног или до ско ра шњег срп ског пе снич ког про-
сто ра као це ли не – био би про је кат на ко јем би мо рао ра ди ти мно го ши ри круг 
зна ла ца, а не са мо је дан ка кав је Хо дел, са ста вљач и пре во ди лац. Та кав ду го ро-
чан, сто га не из ве стан и не рен та би лан по ду хват за ни мао би пре у зак сла ви стич ки и 
ср би стич ки струч ни круг не мач ког го вор ног под руч ја. С дру ге стра не, са ста вљач 
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је ува жио и окол ност да су про сеч на не мач ка са зна ња о Ср би ји те сно по ве за на с 
дра ма тич ном за вр шни цом два де се тог ве ка и кра хом ју го сло вен ског др жав ног про-
јек та. Из угла не мач ког чи та о ца ни је це лис ход но одва ја ти књи жев ни, на ро чи то 
пе снич ки, од ши рег, дру штве но и сто риј ског и ци ви ли за циј ског кон тек ста у ко јем 
но ви ја срп ска по е зи ја на ста је. Ту се кри је и кључ та ко иза бра ног два де се то го ди-
шњег одељ ка ко јем је при бе гао Хо дел у скла па њу ове ан то ло ги је. Ње гов из бор 
мо же мо сло бод ни је да опи ше мо као ре зул тат за хва та ња у спо ља оме ђен, али до-
вољ но ре пре зен та ти ван узо рак. Ако се, у ово ме ре че ном, мо же пре по зна ти ве ро-
ва тан праг ма тич ни раз лог, од мах ће мо по ну ди ти и раз лог што кон цеп циј ски ду бље 
за о кру жу је Хо де лов из бор. На и ме, пе сни ци ро ђе ни из ме ђу 1940. и 1960. го ди не 
би ли су и је су све до ци и са вре ме ни ци, по сред ни или не по сред ни ко мен тато ри – 
из се бе, раз у ме се – исто ри је што, ка ко ка же Хо дел, „по чи ње 60-их го ди на, ко је 
су би ле ли бе рал но и од лу чу ју ће ју го сло вен ски обе ле же не, и на кон Ти то ве смр ти 
пре ра ста у фа тал ну тр ку на ци о нал но-ре ли ги о зних иден ти те та“. Ре че ни ца ко јом 
се ми сле но здру жу је књи жев ни ток и ње гов бу ран исто риј ски фон чи ни чвор но 
ме сто опи са Хо де ло ве са ста вља че ве ин тен ци је: „Ови си ја ју ћи и ме ђу соб но рет ко 
сје ди њи ви уну тра шњи уви ди по чи њу упра во та мо где ме диј ско из ве шта ва ње 90-их 
го ди на че сто пре ста је.“

Дру гим ре чи ма, пе сни ци ро ђе ни че тр де се тих го ди на би ли су по чет но об ли-
ко ва ни у вар љи вом ли бе рал ном зе ни ту Ти то ве Ју го сла ви је, а пу ну зре лост до че-
ку ју у до ба кад се тај то та ли тар ни при вид сур ва ва, оста вља ју ћи су ро ву ов да шњу 
и не у пит ну ге о по ли тич ку ре ал ност. Они пак нај мла ђи у овом из бо ру пре крет ни цу 
свог уну тар њег об ли ко ва ња до жи вља ва ју упра во у тур бу лент ним де це ни ја ма ра та 
и кри зе. Ан то ло ги чар не ин си сти ра – али ра чу на на та кву по за ди ну чи та ња за сту-
пље них пе сни ка. При то ме, не оста је ду жан не мач ким чи та о ци ма ни основ них оба-
ве ште ња о књи жев но и сто риј ским то ко ви ма у ко је се укљу чу ју иза бра ни пе сни ци, 
по чев од „пр ве мо дер не“ – ка ко пој мов но озна ча ва ме ђу рат ну аван гар ду – с на гла-
ском на „дру гу мо дер ну“, за по че ту на кон Дру гог свет ског ра та, не пре ки ну ту до 
на ра шта ја из ан то ло ги је Де сет де ка ду ше. Хо дел уме сно упу ћу је и на за јед нич ки 
кон текст у ко јем се раз ви ја ла срп ска књи жев ност, пре све га на исто је зич ну књи-
жев ност хр ват ских ауто ра и књи жев ност бо сан ских му сли ма на, од ко јих су, не ки 
од во де ћих ства ра ла ца – као што зна мо – би ли афир ми са ни у про сто ру срп ске књи-
жев но сти.

Хо де ло ва па но рам ска сли ка срп ске по е зи је чи ји смо са вре ме ни ци до вољ но је 
ши ро ка, чак ко ри гу је не ке не све сне и нео прав да не пре ви де срп ске кри ти ке, за хва-
љу ју ћи сво јој ви ше стра но по ста вље ној се лек ци ји. Ши ра је и књи жев но уте ме ље ни ја 
од ни за до ма ћих слич них де ла, у ко ји ма се пот пи ру је не про дук тив ни кул тур ни 
рат, с ак цен том на обез вре ђе њу (чак бри са њу) по е ти ка из ра слих на те ме љи ма ду-
бо ке тра ди ци је срп ског је зи ка и кул ту ре, очу ва не, усме но и по ма ло пи са но, у ве-
ков ним не да ћа ма пу ним ази јат ског и не са мо ази јат ског за ти ра ња и та ње ња на шег 
кул тур ног иден ти те та. Ов де су пе сни ци и пе сни ки ње са уда ље них по ла зи шта ин-
ди ви ду ал ног ис ку ства и по е тич ког опре де ље ња, од мо дер них ли ри ча ра што све-
до че сна жан кон ти ну и тет и ди ја лог са вољ но иза бра ним тра ди циј ским ли ни ја ма, 
па до нео а ван гард них и пост мо дер ни стич ких гла со ва. Отуд је Хо де ло ва па но ра ма, 
у свој ра зно ли ко сти и под ра зу ме ва ној по е тич кој су ко бље но сти, до вољ но увер љи-
ва сли ка. У ред по сту па ка што омо гу ћу ју да се кре а тив но за у зда ју „са ста вља че ва 
убе ђе ња и пре фе рен ци је“ убра ја мо и два до ми шља та ре ше ња. Пр во, ујед на че ње 
сва чи јег бро ја пе са ма на сим бо лич ки до вр ше ном бро ју се дам, а дру го, ре ђа ње пе-
сни ка по ал фа бет ском, од но сно абе цед ном на че лу. Унутар јед на ког број ча ног окви-
ра, Хо дел је мо гао да ма кар до зна чи лич ну раз вој ну ли ни ју сва ког пе сни ка, што у 
пред го во ру и под вла чи као те жњу. Од у ста ја ње од хро но ло шког по рет ка има не што 
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дру га чи ји ис ход. Ти ме се ста вља у дру ги план чи ни лац књи жев но и сто риј ског 
пр вен ства и ус по ста вља је дан са свим фор ма лан ре до след, при че му је чи та о цу 
оста вље но да би ра по пре фе рен ци ја ма и да скла па соп стве ни по ре дак у да том 
раз до бљу – уко ли ко му је до то га ста ло. У пр вом су пла ну пе сме и аутор ске осо-
бе но сти, ис по ље не у вре мен ском окви ру ка да је наш про стор био пред мет по ја ча-
не па жње, по себ но европ ских зе ма ља, и са мих ин те ре сно укљу че них у до га ђа је 
чи је смо по при ште до не кле и оста ли.

Ва ља скре ну ти па жњу на још јед но ва жно ме сто у пред го во ру Ро бер та Хо-
де ла на сло вље ном „Из ме ђу оче ва и оче ва“. Украт ко ис ка зу ју ћи не ке спе ци фич не 
исто риј ско-кул тур не са др жа је чи тљи ве у ан то ло ги зо ва ном пе снич ком кор пу су, 
Хо дел на по ми ње да је том по е зи јом пре не та укуп на сли ка зе мље, „чи ја ша ро ли-
кост ми шље ња је два да би се мо гла раз ли ко ва ти од оста лих зе ма ља Евро пе“. He 
зна мо да ли је ови ме упу ћен при го вор ов да шњим и нео в да шњим гла со ви ма што 
упор но до ка зу ју да је срп ски слу чај (па и бал кан ски на по кон) то ли ко су мор но и 
не по пра вљи во је дин ствен, да је ну жно по че ти од ну ле, са го ле ле ди не, да би смо 
ко ли ко-то ли ко за ли чи ли на не што у очи ма оста лог „уљу ђе ног“ све та – али смо 
скло ни та квом раз у ме ва њу на ве де не на по ме не. Ро берт Хо дел да ље за кљу чу је: „Али, 
пре све га, у овој се ша ро ли кој мно го стру ко сти по ка зу је јед но: пе сме пред ста вља ју 
мно го ма ње Ср би ју, већ се од но се на оно На ста си је ви ће во оп ште чо ве чан ско што 
цве та из над на ци о нал ног и пу шта ко рен ис под на ци о нал ног.“ Са ста вљач по вла-
шћу је ову На ста си је ви ће ву ми сао, ста вља ју ћи је као мо то свог пред го во ра. Хо дел 
се, из ве сно, не оба зи ре на оне екс клу зив не ауто ре ко ји На ста си је ви ћа, ду бо ког и 
спи ри ту ал ног мо дер ни сту – још од до ба ко му ни ста па до да нас – огла ша ва ју као 
мо дел око шта лог ду ха срп ске па лан ке, очи то не де ле ћи исто вет на схва та ња про-
вин ци јал ног и ин фе ри ор ног ду ха. Тре ба че сти та ти ан то ло ги ча ру и на то ме и ис та-
ћи да овај лир ски „ки ло грам ду ше“ но ви јих срп ских пе сни ка, у та квој зна лач кој 
и са ве сној пер спек ти ви, по се ду је знат но ви ше спе ци фич не те жи не.

Дра ган Ха мо вић
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Да на 12. ју на ове го ди не умро је ака де мик Ник ша Стип че вић, наш про фе сор, 
ко ле га, a онима срећ ни ји ма и при ја тељ. Умро је из не на да, упр кос то ме што смо зна-
ли за ње го ву бо лест и што нас је, са свим мир но и ра зло жно, при пре мао на то. Али 
ње го ва бо дрост, на уч не ак тив но сти и пла но ви, стра сна ин те лек ту ал на упи та ност, 
не по су ста ла бри га за дру ге, наш Фа кул тет, осо би то за на шу Ка те дру, по ти ра ли 
су и са му по ми сао да би про фе сор Стип че вић оди ста и мо гао да нас на пу сти. 

Ро дио се ака де мик Ник ша Стип че вић 14. ав гу ста 1929. у Спли ту где је за вр-
шио и основ ну шко лу, да би, на кон пре ме шта ја оца у Бе о град, ма ту ри рао у II Му-
шкој гим на зи ји. Го ди не 1948. упи сао се на Гру пу за Ро ма ни сти ку Фи ло зоф ског 
фа кул те та, а ди пло ми рао је по чет ком 1953. ита ли јан ски је зик и књи жев ност с 
фран цу ским је зи ком и књи жев но шћу. Исте го ди не за по слио се у Од се ку за екс пе-
ри мен тал ну фо не ти ку Ин сти ту та за срп ски је зик. Исто вре ме но ра ди као хо но рар-
ни аси стент, а од 1957. као ре дов но за по сле ни аси стент за ита ли јан ски је зик и књи-
жев ност на Ка те дри за ро ман ске је зи ке и књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та. 
У ме ђу вре ме ну, од 1959. до 1961. лек тор је за срп ско хр ват ски на Сор бо ни. На кон 
од бра ње не те зе Књи жев ни по гле ди Ан то ни ја Грам ши ја 1956. на ред не го ди не би ва 
иза бран за до цен та, го ди не 1972. за ван ред ног, а 1976. за ре дов ног про фе со ра за 
ита ли јан ску књи жев ност. На жа лост, не ис ко ри стив ши пра во да оста не у на ста-
ви, од ла зи у пен зи ју 1994. Та да де фи ни тив но пре ла зи у Срп ску ака де ми ју на у ка 
и умет но сти, у ко ју је, за до пи сног чла на, иза бран 1983, а за ре дов ног 1994, где је, 
још од 1991. па све до ју на ове го ди не, вр шио ду жност ди рек то ра Би бли о те ке.

У ин тим ном са гла сју са сво јим ита ли јан ским ли те рар ним узо ри ма, Дан те ом 
пре све га, али и са за ње га узо ри тим (да се по слу жи мо јед ним од из ра за та ко свој-
стве ним Стип че ви ће вом сти лу) пе ри о ди ма ита ли јан ске књи жев но сти и кул ту ре 
(ко му нал но до ба сред ње га ве ка, ре не сан са, ри сор ђи мен то), и са њи хо вим основ-
ним на че лом да по је ди нац и по ред сво је про фе си је мо ра да бу де од ко ри сти соп-
ствној за јед ни ци и да у ње ном жи во ту ак тив но су де лу је, не у мор но је де лао за до-
бро бит срп ске на у ке и кул ту ре, од но сно, на ужем пла ну, Бе о град ског уни вер зи те та 
и на шег Факул те та.

Про сто је не мер љи во ко ли ко је и шта је наш про фе сор ус пео да ура ди, по-
кре не, осну је и ор га ни зу је за сво га жи во та. Под се ти мо се са мо нај ва жни јег: био је 
члан Управ ног од бо ра (1965–1967), по том и се кре тар СКЗ (1967–1971), као и пред-
сед ник Уре ђи вач ког од бо ра јед не од нај бо љих За дру ги них и не са мо За дру ги них 
би бли о те ка „Књи жев на ми сао“; је дан је од осни ва ча Ин сти ту та за књи жев ност и 
умет ност, где је по кре нуо низ на уч них ис тра жи ва ња и где је ру ко во дио про јек том 
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Ком па ра тив на из у ча ва ња срп ске књи жев но сти и био глав ни и од го вор ни уред-
ник пу бли ка ци је „Ком па ра тив на ис тра жи ва ња“. (Ни је ни чу до што су са рад ни ци 
Ин сти ту та, по све ћу ју ћи му 3. све ску Упо ред них ис тра жи ва ња, у увод ној бе ле-
шци за пи са ли: „У те ме ље Ин сти ту та угра ђен је зна ча јан део ње го вог жи во та и 
плод ног на уч ног ра да“). Осни вач је и ду го го ди шњи глав ни и од го вор ни уред ник 
ча со пи са Ка те дре за ита ли јан ски је зик и књи жев ност „Ita li ca Bel gra den sia“; био 
је и члан уре ђи вач ког од бо ра „Све за ка За ду жби не Иве Ан ри ћа“, као и „При ло га 
за је зик, књи жев ност и фол клор“; члан и пред сед ник Од бо ра за кри тич ка из да ња 
СА НУ, члан Управ ног од бо ра Ма ти це срп ске, а од 1999. њен пот пред сед ник. Не-
у мор но је про фе сор Стип че вић ра дио на на шем и за наш Фа кул тет. По ред уче шћа 
у ра зним фа кул тет ским те ли ма, био је у ви ше на вра та управ ник на ше ка те дре, 
пред сед ник Са ве та, а у два ман да та (1987–1989; 1989–1991) и де кан.

По ред ра да на раз ви ја њу и уна пре ђе њу срп ске на у ке и кул ту ре, Ник ша Стип-
че вић је, не пре ста но и не у мор но – и реч ју и де лом – ра дио на збли жа ва њу и упо-
зна ва њу срп ске и ита ли јан ске кул ту ре, до жи вља ва ју ћи то, мо гли би смо сло бод но 
ре ћи, као сво ју ми си ју. По твр да ње го ва тру да  су многоброј на члан ства и пре сти-
жна за ду же ња у ва жним ита ли јан ским и свет ским дру штви ма и ин сти ту ци ја ма 
кул ту ре: био је члан „So ci età Dal ma ta di Sto ria Pa tria“ у Ри му, ино стра ни члан 
„De pu ta zi o ne di Sto ria Pa tria per la Ve ne zia Gi u lia“, пред сед ник дру штва „Dan te 
Alig hi e ri“ у Бе о гра ду и члан (од 1979) управ ног од бо ра Ме ђу на род ног удру же ња 
за сту ди је ита ли јан ског је зи ка и књи жев но сти, AISLLI. За хва љу ју ћи тој ак тив-
но сти и це ло куп ном ра ду, до био је и низ нај ви ших ита ли јан ских при зна ња. 

 
Ако по гле да мо пре бо га ту би бли о гра фи ју ра до ва про фе со ра Стип че ви ћа, од-

мах па дају у очи не ве ро ват на ши ри на и ра зно вр сност ње го вих на уч них ин те ре со-
ва ња, од чи сто ита ли јан ских те ма, пре ко про у ча ва ња срп ско-ита ли јан ских кул-
тур но-књи жев них и по ли ти чких ве за до ра гу зо ло шких ра до ва, лин гви стич ких, 
од но сно ети мо ло шких при ло га и, осо би то по след њих го ди на, кри тич ког пра ће ња 
са вре ме не срп ске књи жев но сти. 

По чео је, од 1952. го ди не, про фе сор Стип че вић ре цен зи ја ма што бе ле три-
стич ких, што књи жев но-исто риј ских но во о бја вље них књи га у Ита ли ји и код нас, 
као и пре во ди ма Мо ра ви је, Пи ран де ла. Ме ђу тим, од ше зде се тих го ди на из ла зе у 
во де ћим књи жев ним ча со пи си ма ње го ви кључ ни есе ји и сту ди је из ита ли јан ске 
књи жев но сти, о ре цеп ци ји Дан теа, Аре ти ну „у свом и на шем вре ме ну“ итд., ко ји ће 
по том би ти увр ште ни у пре дра го це ну књи гу Ита ли јан ске и дру ге те ме, штам пану 
1976. Кру ну овог, услов но ре че но, пр вог пе ри о да ње го ва ства ра ња пред ста вља сва-
ка ко об ја вље на вер зи ја док тор ске ди сер та ци је Књи жев ни по гле ди Ан то ни ја Грам-
ши ја (1967), ко ја од мах на ред не го ди не из ла зи и у Ита ли ји под на сло вом Gram sci 
e i pro ble mi let te ra ri. Ухва тив ши се у ко штац с та да ве о ма ак ту ел ном и иза зов ном 
те мом у ита ли јан ској кул ту ри и на у ци, Ник ша Стип че вић је об ра дио је дан ва жан 
аспект Грам ши је вог де ла, онај књи жев ни, с мно гим те о риј ским, дру штве ним и 
иде о ло шким им пли ка ци ја ма. Про у ча ва ју ћи Грам ши јев од нос пре ма Дан теу, Пи-
ран де лу и Де Санк ти су, а по гла ви то Кро чеу, Стип че вић је ита ли јан ској пу бли ци 
по ну дио јед но дру га чи је чи та ње та ко да је књи га, по ред мно гих од је ка у штам пи, 
има ла чак три из да ња код по зна те ми лан ске из да вач ке ку ће Mur sia.

Већ ови ра до ви по ка зу ју онај Стип че ви ћев пре по зна тљи ви ана ли тич ки дар, 
ње го ву из у зет ну спо соб ност про ди ра ња у књи жев ни текст и све ње го ве сло је ве, 
ону моћ да са жме и у не ко ли ко ре до ва ис ка же и раз ре ши про бле ме ко ји су му чи ли 
и му че ита ли јан ску на у ку о књи жев но сти. Та ко ће, про ми шља ју ћи осци ла ци је у 
од но су пре ма Дан теу у мно го ве ков ном ту ма че њу ње го вог де ла, за кљу чи ти да је 
Дан те: „по ста јао стра нац, не при су тан и не при ја тан те рет, у оним исто риј ским 
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пе ри о ди ма ка да се кул ту ра оку пља ла око сми ре но сти, сре ђе но сти, ре да и по сто-
ја но сти. А по ста јао је по ет ски стег, сте ци ште уз не ми ре не па жње и стра сти, ка да 
би се исто риј ски тре ну так и исто риј ско тра ја ње уз не ми ри ли, по кре ну ли, под ста-
кли тра же њем но во га, сна жно га, не тра ди ци о нал но га и, ре ци мо, хе рој ско га“.

У нај плод ни јем, да га услов но на зо ве мо дру гом пе ри о ду, од се дам де се тих 
го ди на, на уч на ин те ре со ва ња Ник ше Стип че ви ћа се ши ре и по ме ра ју у дру гим 
прав ци ма. Та да по чи ње (1971) да об ја вљу је сту ди је, од но сно, ка ко их сам на зи ва, 
има ју ћи већ на уму це ло ви тост и за о кру же ност бу ду ће књи ге, По гла вља о ита ли-
јан ско-срп ским кул тур ним (и по ли тич ким) ве за ма, ко ја ће иза ћи 1979. под на сло-
вом Два пре по ро да. Сту ди је о ита ли јан ско-срп ским кул тур ним и по ли тич ким 
ве за ма у XIX ве ку. Де ло Два пре по ро да пред ста вља кључ ну сту ди ју и за на ше и 
за ита ли јан ске исто ри ча ре књи жев но сти и кул ту ре, не за о би ла зно шти во за сва ко 
озбиљ ни је про у ча ва ње ита ли јан ског ри сор ђи мен та и ро ман ти зма, као и „на шег 
ро ман тич ког под не бља“, од но сно оног до ба „ка да се по ли ти ка и кул ту ра ни су лу-
чи ле, ка да се по ли тич ки под сти цај сми ри вао у кул тур но ме на по ру, а кул тур на за-
ми сао на ла зи ла сво је ис хо ди ште у по ли тич кој иде ји“. Из ме ђу оста лог, Стип че вић 
се ов де ба ви при су ством Ни ко ле То ма зеа у срп ској књи жев но сти, ути ца јем Ма-
ци ни је вих иде ја код нас, али и ана ли зи ра два тре нут ка „ор ган ског“ укљу чи ва ња 
срп ско хр ват ске на род не пе сме у ита ли јан ску кул ту ру, ка да је код нај на пред ни јих 
ду хо ва Ита ли је гра ђе на „мит ска ди мен зи ја ду хов но сти Ју жних Сло ве на, и то 
баш на осно ву на род не по е зи је“. 

Дру га ве ли ка те ма на уч не, али и стра сне ин те лек ту ал не за о ку пље но сти 
про фе со ра Стип че ви ћа у овом пе ри о ду би ла је Ан дри ћев Гви чар ди ни, ка ко је пре-
ци зно, и ис ка зав ши са мим на сло вом су шти ну, два де се так го ди на ка сни је (2003) 
на звао фо то тип ско из да ње где је, по ред пре во да, об ја вио и сту ди је /Mi scel la nea 
gu ic car di ni a na/ Иве Ан дри ћа и Иво Ан дрић – пре во ди лац и ту мач Фран че ска Гви-
чар ди ни ја. Уста но вив ши, „гви чар ди ни јев ски тре ну так“ у Ан дри ће вом жи во ту 
(од 1941. до 1944) и по дроб но фи ло ло шки ана ли зи ра ју ћи тај, ме ђу рет ким Ан дри-
ће вим пре во ди ма, Стип че вић, на осно ву са мог ода би ра, „ве о ма ко хе рент ног и сми-
шље ног“, али и ту ма че ћи пи шче ве за пи се и њи хо ве исто риј ске и књи жев не из во ре, 
го во ри о узро ци ма Ан дри ће вог ба вље ња овим ре не сан сним ми сли о цем и ње го вим 
пе си ми стич ким по и ма њем све та. Без овог Стип че ви ће вог до при но са у не пре глед-
ној ли те ра ту ри о Ан дри ћу те шко је и за ми сли ти не ку бу ду ћу ана ли зу од но са по-
је дин ца и мо ћи у Ан дри ће вом бо га том опу су.

Не по би тан до каз да је ово нај плод ни ји на уч но-ства ра лач ки пе ри од про фе со-
ра Стип че ви ћа је су ње го ви ду бро вач ки при ло зи. Иако је реч о са мо два об ја вље-
на ра да из ста ри је ду бро вач ке књи жев но сти, „Com po si zi o ni in ita li a na fa vel la“ del 
Pa dre Ig na zio Gi or gi Aba te Me li ten se (1983) и Ло до ви ко Бе ка де ли, Лу ци јан Ка бо га, 
Ми хо Мо нал ди, Сав ко Бо ба ље вић (1986), њи хов зна чај и до при нос не са мо бе о град-
ској ра гу зо ло ги ји го то во је не мер љив. Имао је сре ћу – ако се та ко мо же на зва ти 
плод ду го го ди шњег ра да у ду бро вач ким и ита ли јан ским ар хи ви ма и би бли о те ка-
ма, као и сва она нео п ход на иш чи та ва ња и про у ча ва ња – да про на ђе у ру ко пи су 
пре гршт сјај них пе са ма на ита ли јан ском Иг ња та Ђур ђе ви ћа за ко је се сма тра ло 
да су из гу бље не. То је от кри ће ко је би и са мо би ло до вољ но да му обез бе ди за-
вид но ме сто у на шој, али и ита ли јан ској на у ци о књи жев но сти. 

У по след њем пе ри о ду, од де ве де се тих го ди на сад већ про шло га ве ка, ака де-
мик Стип че вић пре вас ход но кри тич ки пра ти и те о риј ски про ми шља са вре ме ну 
срп ску књи жев ност. 

Сту ди ја Че ти ри ка но на Ива на В. Ла ли ћа, пр ви пут об ја вље на 1997, ап со лут-
но се из два ја ме ђу ова квим Стип че ви ће вим ра до ви ма, али, и пре све га, „пред ста вља 
јед но од нај бо љих ту ма че ња пе снич ке књи ге ко ју смо у по след ње вре ме има ли 
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при ли ке да про чи та мо“, ка ко је ис та као Но ви ца Пет ко вић у по го во ру де ла Учи та-
ва ња, а ми би смо до да ли, и је дан од нај на дах ну ти јих Стип че ви ће вих тек сто ва. 
„У том пре по зна ва њу про шло га у са да шњем, и са да шњег у про шлом“, ка ко Стип-
че вић ана ли зи ра по след њу Ла ли ће ву по е зи ју, не са мо да ле жи кључ иш чи та ва ња 
по ет ског тек ста, него пред ста вља и ја сан знак Стип че ви ће вог ин тер пре та тив ног 
при сту па. Има се ути сак да је пе сник Иван В. Ла лић, исти на пост хум но, про на-
шао свог пра вог ту ма ча, јер са мо не ко с та квим зна њи ма и чи та њи ма, та квом ин-
ту и ци јом и та квом ши ри ном, мо гао је да на ова кав на чин про дре и да у кон тек-
сту европ ске, од но сно ме ди те ран ске кул тур но-књи жев не тра ди ци је от кри је сва 
за пре те на зна че ња уоче них ци та та. 

Као што по ка зу ју и по след ње књи ге, Усме но (1996), Учи та ва ње (1999), По-
ре ђе ња (2000) и Кри тич ке и дру ге ми ни ја ту ре (2002), у свим ње го вим ра до ви ма 
на из глед ус пут не опа ске за пра во су по твр да ње го вог ду бо ког ве ро ва ња у пле ме-
ни ту ми си ју фи ло ло ги је у ко јој се, мо же мо сло бод но ре ћи, пот пу но пре по зна вао. 
Чвр сто убе ђен да је књи жев ност умет ност је зи ка, под јед на ким се жа ром ба вио и 
ети мо ло шким бе ле шка ма и ар хив ским уз гре ди ца ма. Сва та фи ло ло шка зна ња, као 
у нај бо љој кла сич ној тра ди ци ји, мо ра ла су да се пре то че у са вр ше ну бе се ду, што 
пам те то ли ке ге не ра ци је ње го вих сту де на та, али и ње го ве ко ле ге ко је су има ле 
ту част и при ли ку да га слу ша ју.

На кра ју, ка ко би смо до ча ра ли ко ли ко нам је зна чио и ко ли ко ће нам не до-
ста ја ти, мо ра ће мо опет да се по слу жи мо Стип че ви ће вим ре чи ма, где ће ње гов дуг 
Грам ши ју по ста ти наш дуг ње му: не из мер на је за хвал ност за под сти ца је ко је 
смо у Стип че ви ће вој ре че ни ци на ла зи ли, за ми са о на уто чи шта у ко ји ма нам се 
мно га за бри ну тост сми ри ла, и за Стип че ви ће ву ин те лек ту ал ну моћ и ве дри ну 
ко ја нас је по ди за ла из по су ста ја ња. И, ако ми је до пу ште но, до да ла бих – не из-
мер на за хвал ност што је на мно ге од нас, и оне при сут не и да нас од сут не, не са мо 
фи ло ло ге, са ве том (у из бо ру те ме за рад, ди сер та ци ју, област ба вље ња), али још 
че шће чи ње њем ути цао, а и нерет ко нам од ре дио чи тав жи вот ни пут.

Мир ка Зо го вић
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И да ље ми је, као што је, прет по ста вљам, сви ма на ма, те шко и го то во не мо-
гу ће да про фе со ра Стип че ви ћа и оно што је пред ста вљао за на шу кул тур ну и на-
уч ну за јед ни цу, али и за ме не лич но, сме стим у не ко про шло, за о кру же но и за вр-
ше но вре ме; не мо гу, а под све сно и не ћу, да се осло бо дим осе ћа ја да ће се, на кон 
ка квог тек ста, пре да ва ња, не ког фа кул тет ског или иног до га ђа ја, ја ви ти (као што 
је увек и чи нио) и упи та ти: „ду шо, (зна те и са ми да нам се та ко увек обра ћао), 
шта ми сли те...“, или да се, у сва кој на уч ној, про фе си о нал ној, али и жи вот ној не-
до у ми ци, има мо, и имам, ко ме обра ти ти за са вет. Сто га је ди но што у овом тре-
нут ку мо гу са си гур но шћу да ка жем и што осе ћам свим сво јим би ћем је сте да 
сам има ла по себ ну сре ћу, не ве ро ват ну част и из у зет ну при ви ле ги ју да са њим, 
на ро чи то по след њих го ди на, вр ло бли ско са ра ђу јем и ра дим, упи ја ју ћи сва она 
без мер на зна ња ко ја је ве ли ко ду шно де лио и ко ја су чак и нај ба нал ни је, при год не 
раз го во ре пре тва ра ла у не по но вљи ве при ли ке, и по ста ју ћи та ко, ма хом не све сна 
и још увек не му шта, све до ком оног за ло га ко ји је он, пак, вр ло све сно, сво јим чи-
ње њем, сво јим ре чи ма и сво јим по след њим спи си ма же лео да оста ви за со бом.

Тих по след њих го ди на, у сто ич кој бор би са те шким жи вот ним удар ци ма и 
под му клом бо ле шћу, ко ја је за ње га пред ста вља ла ко нач ну и нео по зи ву по твр ду 
оне при ми сли о смр ти и ко нач но сти што га је, ка ко је сам го во рио, из при крај ка 
пра ти ла још од нај ра ни јих де чач ких да на, про фе сор Стип че вић је на на чин до-
сто јан ди вље ња у пот пу но сти оства рио оно што је, у ма њој или ве ћој ме ри, био 
жи вот ни credo чи та вог ње го вог по сто ја ња, а у ко јем се про у ча ва ње и при ље жно 
ба вље ње пи сци ма и умо ви ма про шло сти ни је лу чи ло од про ми шља ња са да шњо-
сти и раз го во ра са са вре ме ни ци ма, и у ко јем је ње гов до жи вљај про фе су ре и про-
фе си је као ла ич ке све ти ње ко ја се ни чим, а по нај ма ње не мар ним од но сом, не сме 
ука ља ти, за до би јао и у ону нај ху ма ни ју и нај то пли ју ди мен зи ју бри ге и по мо ћи 
љу ди ма. И све то уз не ка кву по но во про на ђе ну ра дост жи вље ња ко ја је си но ним 
ра до сти и ужи ва ња у ра ду, а ко ја ни је би ла ни ма ло еуфо рич на, па са мим тим и 
крат ког да ха, него ста ло же на и не ка ко бла ко на кло на пре ма све му што је људ ско.

Не ћу ни ка да за бо ра ви ти онај из раз оза ре но сти на ње го вом, та да већ од бо ле-
сти бле дом ли цу ка да ми је са оп штио да је од лу чио да, уз мо ју по моћ, зва нич но по-
кре не про је кат об ја вљи ва ња пре пи ске Лу до ви ка Бе ка де ли ја, над би ску па ду бро-
вач ког и ита ли јан ског ху ма ни сте, као да је у том вра ћа њу на до га ђа је и лич но сти 
XVI ве ка ле жао, а мо жда за и ста и је сте, пра ви и је ди ни сми сао на шег по сто ја ња. 
По не та ње го вим ен ту зи ја змом, ни сам та да при да ла пре ве лик зна чај ре чи ма ко ји-
ма је за кљу чио наш раз го вор по све ћен де та љи ма пла на ра да, а ко је ми да нас, у 
свој њи хо вој те жи ни и њи хо вом пра вом зна че њу, не пре ста но од зва ња ју у гла ви: 
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„Ја нај ве ро ват ни је не ћу до че ка ти да се де ло об ја ви, али то је по нај ма ње ва жно, 
ма те ри јал ко ји је са ку пљен пре ви ше је ва жан да би ве ћи ни остао не по знат, а рад 
на ње му то ли ко зах те ван и ин те ре сан тан да би би ло пра ва ште та ли ши ти га се“. 
Уз ту свест о ва жно сти, зах тев но сти, али и ужи ва њу, на ста вља ли смо да ра ди мо 
из не де ље у не де љу, ја за ком пју те ром, а он с пе ром у ру ци не по гре ши во уоча ва-
ју ћи сва ку и нај ма њу мо ју гре шку у ку ца њу на од штам па ним ко пи ја ма тек ста ко је 
сам му да ва ла; ако бих се по жа ли ла да не мо гу да раз ре шим не ку од чу ве них скра-
ће ни ца ху ма ни стич ког пи сма, од мах би на вео ко ји се до бар при руч ник мо ра кон-
сул то ва ти, да би тај исти, са сла во до бит ним сме шком, већ на ред ног да на до нео 
из сво је пре бо га те би бли о те ке. Као што је, но се ћи го то во де сет ки ло гра ма те шке 
хар ти је, не ре кав ши ми прет ход но ни ре чи, до нео и би о гра фи ју Бе ка де ли ја из XVI 
ве ка Ан то ни ја Ђи ган теа на кон мог ла мен та ка ко је на ма ита ли ја ни сти ма по бе лом 
све ту те шко да ра ди мо без мо гућ но сти при сту па ва жним ар хи ва ма. По сра ми ла 
сам се јер је би ло пот пу но ја сно да то уоп ште није тач но све док је проф. Стип че-
вић ту.

Уз Бе ка де ли ја и пи па ви, пре вас ход но је зич ки рад вра тио се и ње го вим не ка-
да шњим ин те ре со ва њи ма, с јед не стра не, за што што су то би ла ба вље ња у ко ји ма 
је мо жда по нај ви ше ужи вао, а са дру ге, за то што је, ка ко да нас схва там, по ку ша-
вао да у пот пу но сти за о кру жи свој опус, да ура ди и оно што је мо жда осе ћао као 
не до вр ше но и из рек не још јед ном сво ја нај ду бља уве ре ња. Мо гу са мо да прет по-
ста вим ко ли ко га је сна ге ста ја ло – јер би, на кон са мо по ла са та ра да за ком пју те-
ром, по чи њао да се зно ји, осе ћао би вр то гла ви цу и пот пу ну ма лак са лост – сре ђи-
ва ње члан ка о екс пре си о ни стич кој по е зи ји ко ји је же лео да об ја ви бу ду ћи да у 
ње му из но си иде ју, о ко јој смо у јед ном раз го во ру ди ску то ва ли, ка ко се не ки прав-
ци и по кре ти мо ра ју по сма тра ти нај пре у њи хо вом над на ци о нал ном кон тек сту, а 
тек он да у окви ри ма ус по ста вље них ме ђа. Са си гур но шћу, пак, знам да га је ве ли-
ких му ка ста ја ло узи ма ње у ру ке кан цо ни је ра Иг ња та Ђур ђе ви ћа и ње го во при пре-
ма ње за штам пу, али је и то же лео да оства ри јер би об ја вље на збир ка пред ста-
вља ла кру ну оног (већ по ми ња ног) пре ва жног ра да о овом ду бро вач ком пе сни ку 
и, уоп ште, ду бро вач кој по е зи ји, и би ла, што је нај ва жни је, од ко ри сти сви ма.

У тој на прег ну тој по тре би да сна гом ин те лек та над в ла да и пре ва зи ђе сво је 
крх ко фи зич ко ста ње, а о ко јој по сред но све до че и ње го ва стра сна иш чи та ва ња 
Ле о пар ди ја и ње го вих Operetti morali, ко је је др жао на свом сто лу, или пот пу но 
пре да на слу ша ња Мо цар та, ап со лут ног ге ни ја, ка ко је го во рио (и ни ко му ни је 
мо гао про ти ву ре чи ти), проф. Стип че вић ни јед ног тре нут ка ни је за бо ра вљао на 
љу де око се бе и њи хо ве сва ко днев не ра до сти, му ке и по тре бе. У ово до ба у ко јем 
љу ди ма хом ве ру ју да има ју све оправ да ње ово га све та да се ру ко во де его и стич-
ним же ља ма и по тре ба ма, би ло је пре див но и на тре нут ке дир љи во гле да ти га 
ка ко, на кон кре тан на чин или са ве том, по ку ша ва да по мог не љу ди ма за ко је је 
др жао да су вред ни. И то вр ло оба зри во, да се не би по вре ди ло ни чи је људ ско до-
сто јан ство. Же лим са ва ма да по де лим са мо је дан де таљ мог, лич ног ис ку ства о 
ко јем имам пра во да го во рим, и то не мо жда ни нај ва жни ји, ни нај бит ни ји у жи-
во ту ко ји сам про ве ла крај ње га, али за ме не не ка ко нај ре чи ти ји. У те ле фон ском 
раз го во ру са мо неколико ме се ци пре ње го ве смр ти, пре пу шта ју ћи се раз о ча ра њу 
у свет и љу де око се бе, гор ка и пот пу но по ра же на ре кла сам му да не ви дим ви ше 
свр ху свог ба вље ња овом про фе си јом, оста вља ју ћи мо гућ ност, иако то ни сам за-
пра во ми сли ла, да од те про фе си је оди ста и од у ста нем. Остао је за те чен мо јом 
гор чи ном, мо јом на вод ном од лу ком, и иако је ме ни истог тре нут ка би ло лак ше, 
јер сам сво ју му ку из ре кла не коме ко је раз у ме, опро стио се и спу стио слу ша ли-
цу. На кон по ла са та те ле фон је по но во за зво нио, с дру ге стра не чу ла сам ње гов 
глас, ни је ни че као да му би ло шта ка жем и у јед ном да ху је из го во рио: „Ви ди те, 
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ду шо, др жим у ру ка ма ону Бе ка де ли је ву епи сто лу-трак тат о бра ку упу ће ну Гун-
ду ли ћу и ми слим да би смо мо гли то од мах за јед но да об ја ви мо, да не че ка мо сва 
оста ла пи сма; на рав но, мо ра мо то пр во пре ве сти, про ту ма чи ти и на пи са ти пред-
го вор, ни је то ма ли по сао и мо ра мо по че ти од мах; по не си те су тра у Ака де ми ју 
све што нам је нео п ход но и ви ди мо се у 11“. И би ло је ви ше не го до вољ но, ви ше 
од би ло ка кве уте шне, а пра зне ре чи, не са мо да схва тим се бич ност свог по ступ-
ка, него и да је оно што нам увек пре о ста је пра ви рад ко ји је ујед но и на ша ве ли-
ка при ви ле ги ја, а све то од чо ве ка ко ји се већ уве ли ко бо рио са смр ћу.

Због све га се, на кра ју, мо рам ње му ди рект но и обра ти ти, и то на ита ли јан-
ском је зи ку ко ји нам је, вр ло че сто, слу жио као кôд за не ку ин тим ни ју и при сни ју 
ко му ни ка ци ју: „Caro, Professore, è maledettamente difficile rassegnarsi all’idea della 
Sua assenza...“.

Сне жа на Ми лин ко вић
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посредно везани за проучавање књижевности. Радови који су већ објављени 
или понуђени 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, податак о томе треба да буде наведен у посебној напомени при дну 
прве странице 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, 21 000 
Нови Сад, Србија. Електронску верзију рукописа у Word формату послати 
на адресу: jdjukic@maticasrpska.org.rs. У елек тронској верзији не наводити 
податке о аутору, већ 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. (Аутор је дужан да у року од 5 дана уради коректуру рада, 
када то буде од њега затражено.) 



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; 
в) сажетак (до 8 редова): а) на језику основног текста, без ознаке Са-

же так; б) на енгле ском језику; лева маргина увучена 1,5 cm у односу на 
основни текст;

г) Кључне речи (до 5): а) на језику основног текста; б) на енглеском је-
зи  ку; 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; 
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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; 

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 тракта 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.
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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):
радевић, Милорад, Миодраг Матицки. Народне песме у „Српско-дал 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 (синтаксичко-семантичка 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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