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СТУДИЈЕ И ЧЛАНЦИ

UDC 821.163.41.09 Đorić M. N.

Др Дра га на Ж. Бе дов 

СЕ ЋА ЊА НА ДО ЖИ ВЉА ЈЕ ИЗ ПР ВОГ СВЕТ СКОГ РА ТА  
И ПОР ТРЕ ТИ СА ВРЕ МЕ НИ КА ИЗ БЕ ЛЕ ЖА КА  

МИ ЛО ША Н. ЂО РИ ЋА

Ми лош Н. Ђо рић (1893–1975) био је ле кар и пи сац ко ји је нај-
ве ћи део свог књи жев ног опу са, по го то во ка да су у пи та њу не пу-
бли ко ва ни тек сто ви са чу ва ни у пи шче вој ру ко пи сној остав шти ни, 
по све тио до га ђа ји ма у ве зи са Пр вим свет ским ра том. Број не бе-
ле шке све до чан ства су ко ли ко о соп стве ним му ка ма до жи вље ним 
то ком епи де ми је пе га вог ти фу са, по вла че ња и бо рав ка на Кр фу и 
на Ви ду, то ли ко и о са вре ме ни ци ма са ко ји ма је Ђо рић био у при-
ја тељ ским од но си ма. Ње го ва се ћа ња осли ка ва ју, из ме ђу оста лих, 
ли ко ве Ста ни сла ва Ви на ве ра, Про ке Јов ки ћа – Не сто ра Жуч ног и 
сва ка ко Ми лу ти на Бо ји ћа и от кри ва ју се као не по зна та све до чан-
ства о ин те ре сант ним и ма ло по зна тим де та љи ма из њи хо вих жи-
во та, зна на са мо не ко ме ко је са њи ма про жи вља вао та бур на и 
не срећ на вре ме на за чи тав је дан на род и про на ла зио сна ге и сми сла 
да у рат ним не ми ри ма пре тра је и на ста ви да ље.

Кључ не ре чи: Пр ви свет ски рат, Ста ни слав Ви на вер, Про ка 
Јов кић, Ми лу тин Бо јић, Ми лош Ђо рић, Крф, Ви до. 

О де лу и књи жев ној суд би ни Ми ло ша Н. Ђо ри ћа пи са ла сам у ви ше на-
вра та,1 осве тљу ју ћи ње гов књи жев ни лик кроз об ја вље на де ла и нео бја вље-
не ру ко пи сне пред ло шке. Бо гат ство ко је се кри је у де лу овог за бо ра вље ног 
ле ка ра и пи сца огле да се из ме ђу оста лог и у то ме што је оно пре пу но се ћа-
ња на до га ђа је ко ји су се од и гра ли не по сред но пре, за вре ме и на кон Пр вог 
свет ског ра та и што та се ћа ња из пер спек ти ве до жи вље ног, по де ље ног и ви-
ђе ног осли ка ва ју суд би не чи та ве јед не, у пр вом ре ду књи жев не ге не ра ци је, 
гу бље не и по но во про на ла же не у рат ним и по рат ним вр тло зи ма.

Ђо рић је шест раз ре да гим на зи је по ха ђао у Шап цу, да би ма ту ри рао у 
Тре ћој му шкој гим на зи ји у Бе о гра ду 1912, а у гим на зиј ским да ни ма ра ђа 

1 Ви де ти: Бедов 2011а: 117–126; 2011б: 173–181; 2013; 2014: 285–298; 2015: 245–263; 2017: 
209–213.



се при ја тељ ство са Ста ни сла вом Ви на ве ром,2 ко је се мо же пра ти ти тих 
го ди на на стра ни ца ма бе о град ског ли ста Пи је монт,3 и ко је је тра ја ло и 
то ком рат них да на у из гнан ству, па све до Ви на ве ро ве смр ти 1955, у Ни шкој 
Ба њи, где је по след ње ча со ве са њим про вео упра во Ђо рић.

Дру го вао је Ђо рић и са Про ком Јов ки ћем, по зна тим рад нич ким пе сни-
ком Не сто ром Жуч ним ко ји је умро то ком ра та од пе гав ца у бол ни ци у ко јој 
је као ме ди ци нар ра дио Ђо рић. Та ко ђе, књи жев но при ја тељ ство са Ми лу-
ти ном Бо ји ћем за по че то у бе о град ским ли сто ви ма и ча со пи си ма у пред рат-
ним да ни ма, на ста ви ло се и ка сни је, па из Ђо ри ће вих бе ле жа ка са зна је мо 
о ра ним ус пе си ма Бо ји ће вим и о на чи ну на ко ји се с њи ма но сио, али и о 
те шким по след њим ча со ви ма про ве де ним у со лун ској бол ни ци 1917.

Ми лош Ђо рић је не по сред но пред из би ја ње Пр вог свет ског ра та от по-
чео сту ди је ме ди ци не 1913. у Фран цу ској, на ста вља ју ћи по ро дич ну ле кар ску 
тра ди ци ју.4 Од мах по из би ја њу ра та пре ки нуо је сту ди је и као до бро во љац 
од 1914. до 1918. го ди не, Ђо рић је нај пре као ме ди ци нар слу жио у Кра гу јев цу, 
а за тим у Ни шу у Мо рав ској стал ној вој ној бол ни ци, ко ја је 1915. то ком 
епи де ми је пе га вог ти фу са про гла ше на за глав ну ин фек тив ну бол ни цу. Са 
срп ском вој ском пре шао је Ал ба ни ју и сти гао на Крф, да би до кра ја остао 
на Ви ду, по зна ти јем као „Остр во смр ти“ ра де ћи у бол ни ци ко ја је од и гра ла 
ве ли ку уло гу у бор би про тив по мо ра на ста лог услед ду ге гла ди, пре мо ра и 
не ху ма них усло ва ко ји ма су љу ди би ли из ло же ни то ком по вла че ња. Та ко ђе, 
Ђо рић је и део при че о вас кр са ва њу на ше др жа ве у из гнан ству, јер је узео 
ак тив но уче шће у ра ду Срп ских но ви на ко је су већ у апри лу 1916. по че ле да 
из ла зе на Кр фу и у њи хо вом до дат ку За бав ни ку. Оно што се са Ми ло шем 
Ђо ри ћем де ша ва ло ка сни је, а по го то во на кон Дру гог свет ског ра та, спа да 
у дру гу при чу, али је чи ње ни ца да је ње го во ства ра ла штво, на ста ло под 
ути ца јем рат них до жи вља ја и пре жи вље них не во ља то ком по вла че ња и 
из бе гли штва, део јед ног спе ци фич ног и исто риј ског и књи жев ног пе ри о да. 
Уто ли ко пре и ње го ва све до чан ства о књи жев ном жи во ту, а у пр вом ре ду о 
са вре ме ни ци ма ко је оста вља у сво јим бе ле шка ма, дра го це на су јер из јед ног 
спе ци фич ног угла уче сни ка, оче ви ца и при ја те ља, по пу ња ва ју мо жда оне 
бе ли не ко је нам не до ста ју да би смо има ли не то ли ко чи ње ни це о књи жев-
ним про фи ли ма, већ ви ше о људ ским, оним ко је нам мо гу оста ви ти са мо 
они ко ји су би ли до вољ но бли зу. Ва жно је ис та ћи да је Ђо рић, из да на шње 
пе р спек ти ве, ус пео нај ви ше као па ро ди чар, па је не где и ње го ва се ћа ња по-

2 Ви на вер је у Шап цу за вр шио осам раз ре да гим на зи је, а по сле из ба ци ва ња из ша-
бач ке гим на зи је шко ло ва ње је на ста вио у Бе о гра ду.

3 По зна то је да је Ви на вер об ја вљи вао под псе у до ни мом Трај ко Ћи рић, али је ма ње 
по зна то да је низ па ро ди ја и епи гра ма у Пи је мон ту под псе у до ни мом Уз дах Су тон чић об ја-
вио Ми лош Ђо рић, вр ло че сто во де ћи ди ја лог са Ви на ве ром, али за у зи ма ју ћи кри тич ко 
ста но ви ште го то во по ду дар но Ви на ве ро вом (в. Бедов 2013: 138–164; Тешић 1998: 117–129).

4 Ње гов отац је Ни ко ла Ђо рић, ле кар и пи сац, пред став ник по зног ро ман ти зма. Огле дао 
се у пре во ђе њу, по е зи ји, дра ми. Нај по зна ти је ње го во де ло је не за вр ше на епо пе ја Ко со во.
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треб но чи та ти има ју ћи то на уму. Пра ве ћи от клон од па те ти ке ко ја је обе-
ле жи ла ства ра ла штво тог вре ме на у свом де лу, Ђо рић је с дру ге стра не, чу-
ва ју ћи се па те тич ног то на и у сво јим се ћа њи ма, на тре нут ке дир љив у не-
у спе шном по ку ша ју да га у пот пу но сти из бег не. На исти на чин по тре сно и 
исти ни то зву чи и ње го во пре и спи ти ва ње о по тре би пи са ња и о фор ми ко ју 
би пи са ње о пре жи ве лом тре ба ло да има. У сва ком слу ча ју, ис по вед на фор-
ма ко ју је иза брао у сво јим бе ле шка ма, са по ку ша јем да се до сег не што је 
ви ше мо гу ће објек тив ност и не при стра сност по сма тра ча и су де о ни ка тра-
гич них исто риј ских при ли ка, омо гу ћи ла је да се од за бо ра ва са чу ва низ 
лич них исто ри ја ко је нам упот пу њу ју по зна те до га ђа је о ко ји ма за пра во 
ни ка да не ће мо са зна ти до вољ но.

На по слет ку, ва жно је до да ти да је Ђо рић за жи во та на ло жио по ро ди ци 
да ње го ве ру ко пи се уни ште. Да ли је то са оп штио не за до во љан оним што 
је у њи ма оста вио или раз о ча ран чи ње ни цом што ни је ус пео да на пра ви 
књи жев ну це ли ну ко јом би за о кру жио соп стве но рат но ис ку ство и ко јом би 
„нат пе вао коб и спа сао ду шу“,5 оста је за ма гље но. Ме ђу тим, ка да смо већ 
по ме ну ли спа са ва ње ду ше, по треб но је под ву ћи – ру ко пи си су га над жи ве ли 
са чу ва ни у це ло сти, упр кос ње го вој по след њој во љи.

I

Успо ме не Ми ло ша Н. Ђо ри ћа на до га ђа је из Ве ли ког ра та из бе ле жни це 
под на сло вом Из мла до сти и ра та – бе ле шке и ски це – 1915; Ар хи ва Ми ло ша 
Ђо ри ћа, сиг на ту ра Р 1315. Фонд мла ђих књи жев них ру ко пи са и ар хи ва ли-
ја, Оде ље ње По себ них фон до ва На род не би бли о те ке Ср би је (Бе о град).

* * *

По чет ком про ле ћа 1915 ду нуо је но ви ве тар мо је мла до сти. Ми рис ба гре-
ма и јор го ва на ра ши рио се по мо јој ду ши и до та да шње ми сли и рас по ло же ња 
из гу би ли су се с по след њим обла ци ма.

Про шла је сен крај ра ње ни ка на ста ви ла се зи мом зло гла сног пе гав ца и 
ја сам ве ро вао, да ми је оне мо гу ће на сва ка лич на сре ћа и да је – јед ном за 
сваг да! – свр ше но с ла ко ми сле ном мла до шћу. Ва рао сам се! Тре ба ло је да 
иза ђем с дру штвом на Ко ван лук ви ше Ни ша, да се за пе ва и да се поп нем 
на тре шњу и зре лим пло до ви ма га ђам ру ме не ја го ди це и на сме ја не, вла жне 

5 Ђо рић се го то во оп се сив но ба вио де лом Ла зе Ла за ре ви ћа. У сво јој обим ној сту ди ји, 
на гла ша ва ју ћи са вр ше ност Ла за ре ви ће вог не ве ли ког књи жев ног де ла, Ђо рић ће ис пи са ти 
и ре че ни цу по ко јој Ла за ре ви ће ви и књи жев ни и ле кар ски до ме ти ода ју „ху ма ну со ци јал ност 
овог ле ка ра и пи сца ко ји је нат пе вао коб и спа сао ду шу“ (Ђорић 1958: 50). С тим у ве зи ва-
ља на по ме ну ти да је нај ве ћи део ру ко пи сне остав шти не Ђо ри ће ве по све ћен Пр вом свет ском 
ра ту и по ку ша ју да се у ро ма неск ној фор ми оста ви сли ка рат ног ис ку ства у не за вр ше ном 
ру ко пи су Пе га вац и глад.
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усне. Сва мо ја уве ре ња, уду бља ше у жи вот ну са др жи ну и не ми ла сен ка 
цр них до га ђа ја, све је ода гна ло про ле ће. Сун це и мла дост про жи ма ли се 
ме ђу соб но у ме ни и ја сам се за плео у де во јач ке осме хе.

Ипак мо ја ра дост сад, по сле за мр ше них кри за, би ла је друк чи ја и ли чи-
ла је по не ки пут на тре нут ни и по вр шни за бо рав и ма ко ли ко тра ја ли осме си, 
осе ћао сам ка ко ће ми ли це нај зад, ма кар у сну, би ти хлад но и очвр сну то у 
бо лан из раз. „Не сре ћа ће се на ста ви ти!“ му чи ло ме је че сто и па дао сам у 
не про у зро ко ва не ту ге, крат ке и ду бо ке.

Ово мо је „но во вре ме“ отво ри ло је у мар ту за ни мљив до га ђај. До жи вео 
сам рет ко и не при јат но за до вољ ство, да, јед ног мар тов ског да на, про чи там 
у бе о град ским ли сто ви ма не кро ло ге мо јој ма лен ко сти.6 Ма ка ко да су го-
ди ле по смрт не по хва ле, ипак мо рао сам ки се ло да се на сме јем овој жа ло сној 
ша ли.

Ни шка чар ши ја сре та ла ме је за чу ђе но. Де вој ке су се љу ти ле, што до-
и ста ни сам умро, кад су ме (за ми сли те!) оне ожа ли ле од свег ср ца. Ис пао 
сам не љу ба зан, шта ће те. Љу ди и же не не жно су ме те ши ле:

– И за дру ге се исто та ко чу ло, да су умр ли, па су они по сле до и ста...
– Ах, бли жњи!

Па Она! Од го во ри ла ми је, да је из мог пи сма са зна ла, да је у но ви на ма 
иза шла вест о мо јој смр ти...

Тро днев но чу до свр ши ло се не ра зу мљи во. Друг из де тињ ства, ту бер-
ку ло зан са мрт ник чуо је од сво јих, да сам умро и пла као је ду го и искре но. 
Са знао је по сле исти ну и по звао ме се би.

– Жао ми те је би ло као бра та. Ето, по ми слио сам, ето и он оде. И ве руј, 
би ло ми је те шко.
За ка шљао се: ки да ле се по след ње жи вот не ни ти. У со би смо би ли он, 

ја, не ко ли ко не мих, на пу ште них књи га на сто лу и тај гроб ни, мр твач ки 
ка шаљ на ср тао је на јед ног и дру гог. Пре да мном је би ла су ро ва зби ља и 
био сам ср дач но ожа ло шћен суд би ном свог дру га. Кад сам иза шао на со как, 
бле шта ло [је] за ход но сун це кроз раз би јен бу љук де во ја ка. Умре ти! Та ко 
млад умре ти! Из гле да ло ми је као не пра вед на, злоб на или не знам ка ква 
осве та жи вот ном за но су. Исте ми сли по но вио сам не ко ли ко да на доц ни је, 
иду ћи за дру га ре вим ков че гом.

Хтео сам да се за гњу рим у жи вот, да за бо ра вим сви ре пу смрт, али она 
ни је ми да ла ми ра, и ле во и де сно, па да ли су мо ји по зна ни ци и при ја те љи. 
Не бо ни је ви ше за стр ве но обла ци ма, но ипак зву ци по греб них зво на по све-
днев но су ис пра ћа ли сун це на за хо ду и ви зи ја смр ти леб ди ла је у ду бо ком, 
не бе ском пла вет ни лу. Јед но пред ве че, с про зо ра тре ћег спра та ни шке бол-
ни це, слу шао сам април ско ве чер ње. У со би је ле жао мој при ја тељ Про ка 
Јов кић – Не стор Жуч ни. Из му че но, по жу те ло ли це, упа ле и по тав не ле очи, 

6 У је ку епи де ми је пе гав ца, за и ста је гре шком об ја вљен не кро лог са рад ни ку ли ста 
Ми ло шу Ђо ри ћу 15. мар та 1915. у Пи је мон ту (V/72: 3). Та ко ђе, у на ред ним бро је ви ма пре-
штам па ни су ње го ви епи гра ми и па ро ди је (в. Бедов 2013: 28; на по ме на при ре ђи ва ча).
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по пу ца ле, из го ре ле усне, сти сну те ви ли це, за ту ре на гла ва и цео сна жан и 
млад ор га ни зам, ве ли чан ствен у бор би жи во та са смр ћу; на ди ма ње гру ди, 
ба ца ка ње но га ма и ру ка ма, про пи ња ње са мрт ни ко вог те ла по за гре ја ном 
ле жи шту, ко је се гу ши и ње гов глас:

– Док то ре, спа си те ме, пре кли њем вас!... Хо ћу да жи вим! Спа си те ме!
Све је то би ла за вр шна, сви ре па и искре на пред гроб на пе сма; по след ње 

бук та ње пла ме но ва ко ји се гу бе... Умро је вр ло те шко.
А то април ско ве чер ње са цр кве ма ле и до бро ћуд не па лан ке би ло је 

слаб и блед на го ве штај, оног што но си Су тра и за што тре ба би ти спре ман.
...Ис пра ти смо Јов ки ћа у бол нич ким ко ли ма по буј ној, април ској ки ши. 

Не ко ли ци на дру го ва и при ја те ља под ки шо бра ни ма ста ја ла је око ра ке пе-
сни ко ве. Тре ба ли су да спу сте ков чег, али ни је мо гло: ра ка је би ла уска. 
До ко па ли су. Ки ша је ли ла као из ка бла. За што се и то че ка ње мо ра ло де си ти 
Про ки? Кад је по ков че гу за тут ња ло вла жно бу се ње, оти шао сам с јед ним 
при ја те љем у раз го во ру пу ном се ћа ња. При чао сам му ка ко сам се упо знао 
с Јов ки ћем јед не, лет ње ве че ри на Ка ли мег да ну. За тим о не бро је ним, ноћ-
ним шет ња ма, с то ли ким за јед нич ким сно ви ма, те жња ма... Ка ко је све то 
бр зо про шло и ка ко је да ле ко! Умро Скер лић и сад и ње гов Валмажур[?]!7 
Ба чен жи во том с ба нат ске рав ни це у чи ка шке кла ни це и ода тле у бе о град-
ска уред ни штва, Јов кић је жи вео зло пат нич ки и пе вао је оду ше вље но. Би ло 
ми је жао што је сво ју ду шу по да вао вре ме ну и сре ди ни и ме сто свих „бун-
тов нич ких пе са ма“, ко је су од бле ски ва ле у зе ле но сви ле ном пр сни ку Јо ва на 
Скер ли ћа, бо ље да је дао исто ри ју свог лич ног жи во та, ду бљу и ис кре ни ју 
од ње го вих пе снич ких умо тво ри на. Па ипак ја сам га искре но во лео и знао 
сам ко ли ко смо из гу би ли смр ћу мо га при ја те ља. [...]

II

Успо ме не Ми ло ша Н. Ђо ри ћа из бе ле жни це под на сло вом Јон ско се
ћа ње; Ар хи ва Ми ло ша Ђо ри ћа, сиг на ту ра Р 1315. Фонд мла ђих књи жев них 
ру ко пи са и ар хи ва ли ја, Оде ље ње По себ них фон до ва На род не би бли о те ке 
Ср би је (Бе о град).

* * *

Ми слио сам, да ћу у пр вим про лећ ним да ни ма на ћи ми ра и сте ћи стр-
пље ње, да ис пи шем сво је ути ске с Ви да. Ва рао сам се. Под све жим да хом 
јон ског про ле ћа, ме сто са би ра ња и из ра за тек про шлих не сре ћа, про бу ди ло 
се сил но и нео б у зда но осе ћа ње мла до сти и жи во та. Из гле да ло ми је су ви ше 

7 Val Ma jo ur: ба ња у Про ван си, Фран цу ској; фо нет ски: Вал ма жур; ни смо си гур ни да 
ли је у пи та њу гре шка у пи са њу, чи та њу или се ра ди о не кој асо ци ја ци ји ко ју не мо же мо да 
раз ре ши мо (на по ме на при ре ђи ва ча).
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жа ло сно див не да не про во ди ти у вла жном ша то ру, уду бљен у успо ме не 
пре жи ве ле не сре ће. Се ћао сам се Шам фо ро ве8 ис по ве сти:

При ја те љи! Ми сли ти, осе ћа ти то зна чи жи ве ти.
Пи са ти, то је гу би ти вре ме!
Сре ћом, по мо гао ми је Вајл дов са вет, да ме мо а ре тре ба пи са ти пре нег 

се из гу би ме мо ри ја, и ја сам при сту пио по слу без на ро чи тог оду ше вље ња. 
Ипак, у ко ли ко сам за ла зио у кри зе, ко је пред хо де пи са њу, осе ћао сам све 
ви ше при ли ве ми ну лог бо ла и опа зио сам, да кр ва ри све жа ра на. Хтео сам 
да се по са ве ту јем с књи жев ним дру го ви ма о об ли ку ис по ве сти. Раз го ва рао 
јед не но ћи ду го и за ни мљи во с мла дим пе сни ком В.9 и на кра ју уви део сам 
је ди но, да сам за бо ра вио, да на ђем пре но ћи ште. Пе сник је био го сто љу бив: 
ле гао је у удоб ну по сте љу, а ја на ша тор ска кри ла про стр та по па то су.

– Да Вам про чи там мо је пе сме из Ал ба ни је?
– Поч ни те.

Да, ни је се дао мо ли ти. Ње го ва ду ша ме ња ла је бо је и зву ке, као глу ми-
ца ко сти ме, лу та ла по ко ри до ри ма че жње, из ла зи ла на бал кон ту ге и то су 
би ли из ра зи пат ње и ло мље ња с Ве зи ро вог мо ста и Ћу ку са. Очај но упи њао 
сам се, да пра тим чи та ње, ста вљао сам при мед бе, мо лио да по но ви стих, 
али сам ви ше од ли ри ке осе ћао са њи вост. Сан је био дра жи од пе са ма и по-
сле ал бан ски умор од уси ље не уч ти во сти. Чи ни ло ми се, да су ми при ја те-
ље ви про из во ди уна пред по зна ти и да, ни по сле Ал ба ни је, не ће мо до ћи до 
ис кре не и отво ре не ис по ве сти. Сад су пе сме мо га при ја те ља би ле чи сто 
умет нич ка се ћа ња на ствар ност, из ра зи су би ли су ви ше ап стракт ни, да ле ки, 
ско ро ту ђи и оно ме ко ји их је ства рао. Ако је по ку шао, да дâ пе сме са „со ци-
јал ним сми слом“ вр ло ла ко гу био се у вер ба ли зму и по ред све пра ске ре чи 
и сти хо ва, ни је се мо гла по вра ти ти у слу ша о ца ни јед на ми сао и осе ћа ње од 
оних, ко је смо пре жи вља ва ли у Ал ба ни ји. Су ви ше мно го ста ре, бе о град ске, 
уо би ча је не фра зе о ло ги је! Мно го но ви нар ства, ма ло књи жев но сти! За спао 
сам...

Дру ге но ћи узео сам стан ра но пред ве че, да не бих по но во го сто вао. 
Ше тао сам сâм по Еспла на ди, ко ја тек у но ћи из гу би ба нал ни ути сак при-
мор ске па лан ке Кр фа. Опет, по сле ал бан ског пу та по иви ци не бро је них 
по но ра, во лим да оста нем сам и да слу шам, ка ко у ноћ ној ти ши ни ту по 
зво не мо ји ко ра ци по обал ском ше та ли шту. Шум мо ра, ноћ и са мо ћа под-
се ти ли су [ме] нај леп ших но ћи мо је мла до сти, кад сам био у дру штву де во-
ја ка, још не ре шен ко ју да во лим ви ше од оста лих. Та мо где је би ло за ме не 
љу ба ви, ни је би ло ни мо ра, ни ки па ри са, ни осе ћа ња ве ли ких сти хи ја. Сад 
ме све ма ми на ве ли ку и сна жну љу бав. Ја сам та ко млад и во љан да жи вим, 
али су ров и па ко стан до жи вљај ба цио ме је пре ко ди вљег пла нин ског спле та 

8 Шам фор, Ни ко ла Се ба сти јан Рок (1741–1794), фран цу ски мо ра лист. Пи сао је за по-
зо ри ште и по хва ле ве ли ким пи сци ма. Глав но де ло Мак си ме, ка рак те ри и анег до те (на по-
ме на при ре ђи ва ча).

9 Ра ди се о Ста ни сла ву Ви на ве ру (на по ме на при ре ђи ва ча).
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у туђ свет, уса ђен у ве ли чан стве ну при ро ду и по ни жен сит ним ду ша ма. Ка ко 
да се вра тим са мом се би, да се из ву чем из оп штег осе ћа ња? Ово пи та ње до пра-
ти ло ме је до ку ће. Зво нио сам. Ни ко се не бу ди. Да ни сам по гре шио ку ћу? 
Бо же са чу вај! Је два, по сле че тврт ча са упор ног зво ње ња отво ри ше се вра та 
и ја се, бе сан, по пех у со бу. У мо ме кре ве ту спа вао је не ко... је дан зе мљак.

– Од ку да Ви?
– Ви спа ва те у мом кре ве ту!

Уви де смо, да нас је грч ка до ма ћи ца обо ји цу пре ва ри ла и на љу ће ни 
по ступ ком ове ше рет бу да ле ди го смо та кву лар му, да је мо ра ла да се из ви-
ни и усту пи ме ни дру гу со бу, уви ђа ју ћи ваљ да, да сва ки Ser bo не да се ву ћи за 
нос и ва ра ти од про па ли це. Би ло ми је ипак ја сно, да је пра во да та ко про-
ла зи мо, јер, док је на ша ма са да ва ла стран ци ма по вољ не и ла ска ве ути ске, 
ми смо сви рев но сно ис ко ри шћа ва ли оп шти, на род ни углед, а сад, и по ред 
на ших кр ва вих за слу га, сва ки па ти због оних на ших јад ни ка, ко ји не уме ју 
да очу ва ју до сто јан ство у не сре ћи. Се ћао сам се све тлог, ја ну ар ског ју тра, 
кад сам на ита ли јан ској ла ђи „Кра љи ца Је ле на“ до спео у Јо ни ју. Тек што се 
брод уко твио, Гр ци на чам ци ма при ла зи ли су са свих стра на. На ши пут ни ци 
ве зи ва ли би по не ко ли ко тка ни ца ујед но и за крај по след ње при чвр сти ли 
би ма њер ку или тор бу, у ко јој се на ла зио но вац за по мо ран џе, ко њак, смо-
кве, ли му но ве, хлеб, бон бо не, ко ла че, све и сва. Они до ле грам зи ли су за 
но вац, ва ра ли и пљач ка ли; ови го ре, из глад не ли у Ал ба ни ји, гра би ли су 
сле по и лу до све што је за је ло, ве ро ва ли или би ли рав но ду шни и пла ћа ли 
кол ’ко ’о’ш. Од тог тре нут ка, на мно го на чи на, ис по ља вао се исти од нос из-
ме ђу ста нов ни ка остр ва, ко ји су се хра ни ли са ла том и ма слин ка ма и на ших 
до шља ка, ко ји су жде ра ли, пи ли, пре пи ја ли и ис ко ри шћа ва ли до кра ја крат ки 
од мор у свим за до вољ стви ма...

Ле жао сам без сна. Пу шио, уста јао, ше тао и љут и не за до во љан, што 
ни сам мо гао да сми слим осве ту „не вер ној Гр ки њи“, хук тао сам и бе снео, 
док се не за чу, две, три ку ће ни же, пе сма под про зо ром. То пао, ду бок и мек 
глас пе вао је ле по ти ци. Пе сма по ми ло ва ду шу. Же ле ћи да ви дим ноћ и зве-
зде, ноћ на мо ру и ноћ на остр ву, зе маљ ске сен ке и ту гу и не бе ску све тлост 
и уте ху, иза ђем на бал кон, али се тру ба дур по пла ши и шмуг ну иза ћо шка. 
Мо ре се цр ни ло у но ћи без ме се чи не, ме сти мич но исе че но све тло шћу с 
бро до ва. Ноћ до ђе те шка и при ти ште ми то пло и ту жно са мо са жа ље ње. 
Ка ко сам си ро мах! Да ли ћу још јед ном жи ве ти у сло бо ди? Или мир но и без 
роп та ња тра гич ну по вест Остр ва Мр твих по сла ти у за бо рав? Уве сти мла дост 
у жи вот, као ро ба у там ни цу... Ме не ни је оду ше ви ло при ја те ље во чи та ње 
бес пре кор них пе са ма, али је про шла кроз ду шу пе сма не по зна те лу та ли це 
у бе са ној но ћи. Ја ни сам пу сто би ће, ду ша без љу ба ви. Ка ко да при чам ту ђе 
не сре ће, кад ни за ме не сре ће не ма? Јон ско про ле ће осве жи ло ме је, про бу-
ди ло сно ве и но ви по лет, али ни је уни шти ло мрач ну ви зи ју не срећ ног остр ва. 
Ли шен љу ба ви и сло бо де, осе ћам у пра ско зор ју та јан стве ни те рет и не зна на 
коб си ше жед ну ду шу. Осе ћам да ће до ћи још је дан дан, јед но лик и пра зан 
као ми ну ли. На ћи ћу се са дру го ви ма и по че ти ју че ра ње раз го во ре. Го во ри ће 
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не ко и о Ви ду, и ако ни је био та мо. Све јед но, у на шој сре ди ни о но вој и не-
по зна тој ства ри сва ки ску пља по дат ке, док не ство ри по треб ну исто ри ју, на 
ко ју ће сви оба ве зно и пре тво р но ре а го ва ти, мр шти ти се, вр те ти гла вом и 
гу та ти све круп ни је за ло га је. Ни сун ча ни до ла зак, ожи вља ва ње пу чи не под 
пр вим зра ци ма, ни це ло ве се ло и сјај но ју тро не мо же, да пре ки не но ћа шње 
слут ње. Си ла зим до ле, про ла зим кроз те сне ули це, свра ћам у ка ва ну, пи јем 
ка ву и па лим ју тар њу ци га ре ту. Пре ко пу та се ди ста ри, до бри го спо дин, 
не ка да шњи нај цр њи ре ак ци о нар, са да при ја тељ и во ђа евр оп ских ре пор те-
ра и фо то гра фа, ко ји пра те на ше ра то ва ње. Јест, ду бо ко се гну шам по вр шног 
при ка за на ше не сре ће и при тво р ног са у че шћа, ко ме је крај њи циљ умет-
нич ка из ло жба или са лон ски, за ни мљив раз го вор. До шло ми је, у јед ном 
тре нут ку, да ка ме ном га ђам оног, што рав но ду шно на ме шта фо то граф ски 
апа рат пред мр твач ком го ми лом, да сни ми при зор, стра шни ји од гре шнич-
ких му че ња из In fer no… Или ће Остр во Мр твих, епи лог ал бан ској дра ми 
пре ста ти, да иза зи ва са у че шће, чим за до во љи ра до зна лост. За нас мно ге 
ства ри не ста ју, чим но ви не пре ста ју да пи шу. На ма је Ал ба ни ја сва ка пе та 
реч, за тим де се та, сто та, хи ља ди та и по сте пе но све се пре се ља ва из до жи-
вља ја у успо ме не. На јон ским оба ла ма умр ло то ли ко ве ко ва ста рог и слав ног 
жи во та. Све ов де ди ше се ћа њем, ту жним, или сет ним, или на сме ја ним. 
Јо ни ја, у ни ској и обич ној са да шњо сти, не ма дру гих, сем при род них дра жи 
и пу сто шни и звер ски ча со ви тра ге ди је с Ви да и Ла за ре та про ху ја ли су, 
оста вља ју ћи Остр во Мр твих као је ди ни, ве ли ки и веч ни до га ђај из јон ске 
са да шњо сти. На ша не сре ћа ожи ве ла је јон ску ду шу и да ро ва ла је сла вом, 
бол ним и коб ним зна ме њем Остр ва Мр твих.

Вра ћам се на Ви до пр вом ла ђом. Да бих се сми рио и осве жио, од ла зим 
с дру го ви ма на ку па ње. Во зи мо се чам цем око Ви да. Осе ћа мо дах јон ског 
про ле ћа, до дир сун ца и мо ра, по дрх та ва ње, пре ли ва ње. Не бо ве дро пре пу-
ње но ја сном сун ча ном све тло шћу. Мо ре за га си то, јон ски пла во. Пу но мо ре, 
пу но не бо. Ма ли та ла си од би ја ју се од из ло ка них оба ла и пре ли ва ју се у 
са њи вој до ли ни, пре ву че ној по лу ви дљи вом ма гли цом. Ве сла мо, пли ва мо, 
пе ва мо! Сун це, мо ре, мла дост! За мо ре ни опру жи мо се по оба ли. Сун ча мо 
се. Пе сак и сун це упи ја ју сла не ка пи. Осе ти мо кад се по след ња су ши. Ма зи нас 
при гре ви ца. Ко зна до кле су до пр ли на ши гла со ви? Где се да ве од је ци мла-
де пе сме? До ла зи је дан друг из ва ро ши и ја вља нам, да је умет ник Т. из вр шио 
са мо у би ство. За што? Сад, у про ле ће, ча роб но про ле ће! Ка ко смо скло ни 
об ма ни. Зар је уте ха за над жи ве ли ужас и бе ду у вар љи вим да ро ви ма при-
ро де? Мо жда се ни ње го ва ду ша ни је по кла па ла са уо кви ре ним и јед но ли ким 
жи во том? Нас је за не ло ја ко, чул но за до вољ ство, рас кош зе мље сун ца. Не ма 
љу ба ви! То ме вра ћа у ско ре до жи вља је, то ме го ни од љу ди у са мо ћу и из 
са мо ће вра ћа у жи вот. Да је Она ов де... Мо рам да се пот пу но уса мим...

...До ла зи ско ро ме се чи на! За не ку ноћ, би ће мо на са мо, дра га. На сте њу 
крај мо ра, при ча ћу те би искре но, са су за ма, ко је не ће ви де ти ни ко, у са ња-
ри ји про лећ не но ћи, по вест с Ви да, да ле ка мо ја љу ба ви! Ја не мо гу да ти пи-
шем, не мо гу ни да ти се ја вим, и ако знам, да је тво ја ду ша пра ти ла лу та ње 
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оба ви је но ма глом, у хлад ној ве че ри ал бан ској. До и ста, ја по чи њем да се 
спре мам за ис по вест. Раз у ме се, да је ве о ма те шко на ћи по че так. Ка ко би 
би ло, да поч не од ути цај не Бе кли но ве тво ре ви не „Остр во Мр твих“?10 Ма ла 
би осе ти ла људ ски бол и ле де на сен ка Остр ва пре шла би пре ко осе тљи ве 
ду ше, али мо жда је пре те ра но те шка и су мор на исто ри ја за де вој чи цу.

Ви до и Ла за ре то гле да ју зе ле ни и на сме ја ни Крф; као [две не чит ке речи] 
пра зник бо га тих ма ли ша на. Не плод но и за пу ште но Ви до ни ко ни је мо гао 
уву ћи у људ ски жи вот. По ди гли су ве ли ку ста рин ску твр ђа ву. Уза луд. Ви до 
је оста ло сво је, увек ви ше у при ро ди не го у жи во ту. Твр ђа ва ни је оста ви ла 
слав ну успо ме ну у по ве сни ци и сру ши ли су је јед ног да на, раз ри ва ју ћи с 
њо ме и Ви до. Ру ше ви не град ских зи до ва, под зем ни ход ни ци и со бе, бу на ри 
и оста ли оста ци твр ђа ве на ка ме ња ру остр ва по ка зу ју хлад ну и пра зну про-
шлост не срећ ног остр ва. Има, дра га, жа ло сних ме ста, као не срећ них би ћа; 
њих пам те љу ди због кр ва ве бит ке, бро до ло ма, по жа ра, по мо ра; ме ста ту жних, 
као бол нич ки врт, пор та, гро бље, Ви до, Ла за ре то. Чак ни ја чи од про шло-
сти, ни са вре ме ни жи вот ни је мо гао, да по ко ри ка ме но остр во и пре тво ри 
у људ ско на се ље. На стра ни пре ма Кр фу, ви ла с не ко ли ко боч них згра да, 
оп ко ље них пар ком, од би ја се ту жно од око ли не. Ни шта не при вла чи око, 
па ипак не од ла зи се ла ко с Ви да. За ста нем и по сма трам бо ро ве гру пи це, 
раз ба ца не по остр ву. По сле, онај ред ки па ри са. Не ко је ужи вао, са де ћи нај-
ве ћи је ло вак? Ко раз у ме чи ја ду ша шу ми у ду гом ре ду обал ских ки па ри са? 
Ов де, он де цве та не ка воћ ка. Та мо ли ста на пу штен ви но град. Те шко се 
ску пља ју тра го ви људ ске те жње и при јат ни је је да очи лу та ју по пла вом 
мо ру, што са се вер не стра не, са да ле ким сне жним вр хо ви ма ал бан ским, 
ви ше под се ћа на је зе ро, про стра но и пла нин ско. Ви до нас је че ка ло. Ми смо 
до не ли сво ју тра ге ди ју со бом и по кри ли цр ним по кро вом јон ско си ро че, 
ње го ве ру ше ви не, мо ре. И кад смо, у све тлом ја ну ар ском да ну, за те кли грч-
ку ле вен ту ка ко го ни ста до по Ви ду, опо ме ни ли смо се ме ста са ко јих смо 
по шли на да лек пут. Ти хо и ми ло звуч но пра ти ла су звон цад мр ша ву па шу. 
Пре но си ла се ду ша у свеж, пла нин ски и пољ ски жи вот. Ни је до дир нут ле-
по том мо ра. За тво рен је у да ле ким бре го ви ма. Сад је без чо ба на. Опу сте ле 
су ба чи је. До ма ћи ни су оти шли да ле ко и дав но. Ра то ва ли три ра та. Бол на 
пе сма пра ти њи хо ве под ви ге. Зна је свет. На цр ним ла ђа ма до шла је у Јо ни ју. 
На овим остр ви ма на ша тра ге ди ја је за ста ла...

– Gémir, ple u rer, pri er est éga le ment lâche,
Fa is éner gi qu e ment ta lon gue et lo ur de tâche
Dans la vo ie où le sort a vo u lu t’ap pe ler 
Pu is, après, com me moi, so uf fre et me urs sans par ler!11

10 Ар нолд Бе клин (1827–1901), швај цар ско-не мач ки сли кар (на по ме на при ре ђи ва ча).
11 Је цај, плач, мо ли тва – јед на ко је ла жно, / да ле ком и те шком сме ру стре пи сна жно, 

/ на ста зи ко јом те суд би на упу ти, / а он да, ко и ја, тр пи, мри и ћу ти. (По след њи сти хо ви 
пе сме Ал фре да де Ви њи ја Кур ја ко ва смрт; пре пев М. Н. Ђо ри ћа (в. Ђорић 1954: 24; на по-
ме на при ре ђи ва ча).
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Лу там но ћу по остр ву, спо ти чу ћи се у та ми о ка мен или ко но пац не ког 
ша то ра. Не бро је но мно го све тиљ ки по ка зу ју раз не ша то ре, ма ле и окру гле, 
ду гач ке и бе ле и жу те и цр не ба ра ке. За ви рим ли ма где уну тра, ука же се 
исти рас по ред бол нич ких кре ве та, за га си ти по кри ва чи пре ко мр ша вих те ла 
и оши ша не гла ве на бе лом уз гла вљу. Ка ко ди ван и све чан мир! По чи нак 
не срећ них бро до лом ни ка те ра ме да на пр сти ма идем, и ако знам, да је њи хов 
сан ду бок, да ни нај те жи бат не би про бу дио бо ле сни ка. Ако сам де жу ран, 
си ђем и до при ста ни шта у под нож ју бре га на ко ме је ви ла. Мост за ла зи у 
су срет ла ђи ца ма, ко је одр жа ва ју ве зу с Кр фом и пре во зи ле су ра ни је, ко зна 
због че га но ћу, бо ле сни ке с Го ви на. Пре ко грд них та ла са, с те шком му ком 
при те ри ва ли су ла ђа ри ма ли брод. Бол ни ча ри су се рас по зна ва ли по кар-
бит ским лам па ма, ко је су но си ли со бом, и ла ђа ри им до ба ци ва ли на сум це 
ко ноп це, да при ву ку ла ђу. По ки ши, ве тру и мра ку из ла зи ли су за стра ше ни 
и ма лак са ли бо ле сни ци. Кад би по след њи иза шли, бол ни ча ри би на но си-
ли ма из но си ли оне, ко ји су по мр ли у пре во зу. Два, три, пет... Бо ле сни ци су 
се пе ња ли уз ви сок и стрм брег по рас ка ља ној ста зи; па да ли су, ја у ка ли, 
про кли ња ли и да ље, за не ти и очај ни, про ду жа ва ли пут во ђе ни и по ма га ни 
од бол ни ча ра. Ула зи ли су у ша то ре сла бо осве тље не и вла жне. При ја чем 
на ле ту ве тра, плат на су се ци ма ла и млаз ки ше оши нуо је ча сом там ну и 
нео д ре ђе ну, по ле глу го ми лу. Гр чи ла се у бо ло ви ма и кри ци ма да ва ла зна ке 
жи во та, сло мље на Ла о ко но ва бра ћа. Про ки сао и про зе бао и до тра јао бо ле-
сник је кле цао, за но сио се и па дао ме ђу жи ве и мр тве...

Да ни су би ли по лу но ћи. Си ви, жа ло сни, ки шо ви ти. Круп на или сит на, 
ис пре ки да на или стал на, сту де на или мла ка, по ме ша на с ци ган чи ћи ма ли ла 
је не јед на ка и бес крај на ки ша. Пре кри вен ки шним за сто ром и за гу шен ни-
ским обла ци ма, при љу бље ним уз ле ње и до сад не ма гле, ви дик је био увек 
под јед на ко узан и без ду шан. Ки шу је пра тио ве тар. С ал бан ских стра на или 
са пу чи не ши бао је да њу и но ћу сна жан ви хор го ми ле очај ни ка. Хор гро мо ва 
че сто је пе вао над пу чи ном. Остр ва си из гле да ла згу ре на пред игром сти-
хи ја. Љу ди су се бо ри ли. По нај го рем вре ме ну, с нај ма њом рад ном сна гом, 
кр чио се те рен по Ви ду, по ди за ла се бол ни ца. Ве ли чан стве ни у бор би с ви-
хо ром мр ки ки па ри си и ста си ти бо ро ви уз ви ја ли су се не пре ста но и с но вом, 
ско ро жи вом сна гом про пи ња ли се, за ни ја ли и упор но хва та ли у ко штац [с] 
не ви дљи вим и сил ним зма јем. Мо рем су ју ри ли огром ни и уче ста ни та ла си, 
као ре до ви бо ра ца, као они, што уми ру не моћ ни и до тра ја ли на ка ме ној 
по сте љи јон ског остр ва. Ве тар је це пао ва зду шна кри ла и из бор бе у при-
ро ди чу ли су се кри ци ра ње не но ћи. Ши ба ни ки шом и ве тром, у тре ну ци ма 
пред из ди са јем уза луд су Они Ко јих Не ма до зи ва ли сво је, дру го ве, име ња ке. 
Уда ра ни ша тор ским плат ном, као кри лом смр ти, они су из ди са ли и по след-
њи по глед за у ста вљао се на злат ној слам чи ци, ко ја је ви ри ла из бла та; у 
са мрт ном гр чу сте за ли су гу жву при гра бље ног се на.

У та квим се ћа њи ма про ти ца ле су мо је бе са не но ћи... На мо јим ша тор-
ским кри ли ма игра ле су сун ча не ло кве, про ла зе ћи кроз је ло во гра ње. Ви ше 
не пи шти сту де ни ве тар, раз ди ру ћи се кроз је ло вак. Игли ча сте ка пи не 
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бо ду мој сан. Иш че зао је пре ду ги шум ки ше. Про го во ри ло је за ћу та ло ср це, 
али осе ћам да је про шла мла дост, у ко јој се зви жду ка ло, за љу бљи ва ло и 
пе ва ло са мо по се би. По сле мрач не и су мор не Јо ни је, вра ти ла се Јо ни ја ве-
чи то ле па и мла да, ве се ла и без бри жна; Јо ни ја из Ду чи ће вог Пи сма с Јон ског 
мо ра. Зим ска Јо ни ја хлад на и там на по кри ва ду шу као ки па ри со ва сен ка и 
бу ди за гроб не ми сли и ви зи ју Остр ва Мр твих. Сун ча на Јо ни ја ла ка је, при-
јат на и то пла, као сен ка је дра. Зра ци и та ла си игра ју се и кроз при ма мљив 
по глед цр не ми сли уда ља ва ју се и гу бе се у сун цу, на пу чи ни, у про зрач ном 
бес кра ју. Ја се осе ћам друк чи је. Са вла дао ме је ју жњач ки ин до лент ни пе си-
ми зам. У ју тар њој шет њи су сре ћем у бе лим, бол нич ким ше ши ри ма Фран цу-
ски ње. По ла ко ра зи ла зе се ми ло срд не се стре ка сво јим бо ле сни ци ма. Не што 
доц ни је, у пре си ће но све тлом ва зду ху, над пла вим мо рем и остр ви ма ле те 
ае ро пла ни. Се стра Мар та до би ће но ве бу ке те! Тре пе ри сун ча но ју тро. На 
кра ју мо ста, у јед ном, ма лом за ли ву пре ма Ла за ре ту, све ште ник чи та опе ло 
мр тви ма у чам цу. Ма ла, бе ла, бол нич ка ла ђи ца че ка не да ле ко од оба ле. Над 
мо рем раз ле же се прост и од ме рен глас све ште ни ка. Ча мац с мр тва ци ма 
од ву ку до бро да. По том сит ни и звон ки звук че ки ћа о на ко вањ опо ме не, да 
сад при твр ђу ју гво зде не те ре те за ле ше ве. Бе ла ла ђа од ла зи. Гле да ју ћи ње ну 
бра зду, ко ја иш че за ва у сун ча ној до ли ни, вра ћам се по но во у ско ру и жа ло сну 
про шлост. Хтео не хтео, ужи вам у за до вољ ству, ко је про ис ти че из раз ли ка 
коб не ју че ра шњи це и овог све тлог ју тра. Ку пим шљу нак по оба ли, се ћам се 
де тињ ства и ми ло ми је што сам сâм. Бу ди се у ду ши је дан ја ук. Да, то је 
би ло јед но по сле под не, кад је ле кар ра се као зглоб за гно јен из бе глом деч ку, 
ко ји је ври штао у бол ни чар ским ру ка ма:

– Љу ди, јао љу ди, не дај те ме не, љу ди!
За су та ро ми ња њем ки ше, у су же ном и за гу ше ном об зор ју пи ска си ро-

че та бу ди ла је гри жу и стид. Ми смо ба рем у де тињ ству би ли срећ ни. Пре-
но ћио је деч ков ја ук у мо јој ду ши. Иду ћи дан про те као је у лу та њу пре ко 
пу стог остр ва; дан одво јен од љу ди, али уз не ми рен, пла шљив, за тво рен у 
се бе. За стао сам на ме сту, где нам је био пр ви ша тор, на бре гу, с ко га се ви ди 
епир ска оба ла. Не да ле ко од ме не по чи ње жбу ње, сни ско и гу сто; ис пре ки-
да но и раз гра на то по це лом остр ву, жбу ње за о кру жа ва ка ме њар или сте ње 
или за ла зи и гу би се у град ским ру ше ви на ма. Ле во је тро ро ги је ло вак, од 
чи је иви це по ла зи жбу ње и оп ко ља ва ви со ран, на ко јој су по ста вље на че ти ри 
ша то ра од не про точ ног, ни си вог, ни бе лог, мор нар ског плат на, на ба ца ни 
на гре де и при чвр шће ног ко ноп ци ма за не си гур не ко че ве. Пе ти „им про ви-
зо ва ни“ ша тор за хи рур шке слу ча је ве био је на вр ху бре га, оп ко љен с ма лим, 
че тво ро крил ним ша то ри ма, по диг ну тим на ста рим пу шка ма. На кра ју пре-
ма Ла за ре ту по ди за ли су се пр ви, удоб ни бо ле снич ки ша то ри, у ко ји ма [су] 
бо ле сни ци оку па ни и пре о бу че ни ле жа ли и ле чи ли се од из ну ре но сти. Ово 
пр во бол нич ко оде ље ње по мо гло је сви ма, да уви де раз лог тра ге ди је на 
Ви ду: бо ле сни ци су сти гли пре бол ни це.

– Ко ли ко их има?
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– До вољ но за не ко ли ко ве ли ких и пот пу но опре мље них бол ни ца. Као 
ор га ни зам сва ки је ру и ни ран од из ну ре но сти. По сле рат них зло па ће ња 
и по вла че ња до Ва ло не, он је пао у „им про ви зо ва не“ ша то ре на блат ња-
во се но у го ми лу од 5 – 600 бо ле сни ка. Пр ву хра ну ко ју је до био би ла 
је вој нич ка; не ког је она спа сла, не ког до вр ши ла. Да, они су гла до ва ли 
ме сец, два, три, спа ва ли на ки ши, у бла ту, из ла га ли се зи ми, гла ди и 
пат њи, про па да ли по сте пе но и стал но. Они су ли ше ни ве ре, да се опет 
на ла зе у при ли ка ма, ко је оси гу ра ва ју уред ни оброк сва ко днев но и хлеб, 
хлеб, хлеб! Они же ле да се нај е ду и за су тра. Ни је рет ко да дру гар по 
тре ћи пут пру жи пор ци ју ка за ну и да га над зор ник куј не – је дан ви сок 
апо те кар – за пи та при пре гле ду ли сте:

– Ка ко се зо веш
– Ето пи ше ту.
– Знам ја шта пи ше, не го ка ко ти је име.
– Ма ни ме, џа бе ти ве че ре.

Пре нег би по не ли у ка пе лу, пре тре сли би мр тва ца: на ла зи ли су две, 
три ли сте ра ни је по мр лих или ева ку и са них дру го ва, чи је је ли сте ску пио, 
да би при мио њи хо ве обро ке; че сто ни је мо гло да се од ре ди ко ја је ли ста 
пра ва и ка ко је име умр ло га...

Из „им про ви зо ва них“ ша то ра спа са ва ни су мно ги, ко ји оку па ни и пре-
о бу че ни у ку па ти лу на кра ју тро ро гог је ло ва ка, упу ћи ва ни су у бол ни цу, 
по ла ко и упор но по ди за ну од ју тра до мра ка. Уло га овог ку па ти ла би ла је 
ве ли ка, услу га нео це њи ва та ко, да ни је пре те ра но ре ћи, да је оно би ло чи сти-
ли ште, кроз ко је се из па кла пре ла зи ло у жи вот, из „им про ви зо ва них“ ша то-
ра у бол ни цу. Пр ви пут, по сле то ли ког вре ме на, бо ле сни ци су се свла чи ли 
у ње му: по гр бље ни, гру до бол ни, по цр не ли, жи ви ко сту ро ви је два се др жа-
ли на но га ма и по ди за ли се с му ком на ру ка ма при пре ла зу из но си ла у по-
сте љу. У „чи сти ли шту“ сем ку па ти ла на ла зи ла се ве ли ка го ми ла, на ко јој су 
го ре ле вој нич ке ства ри и оде ло. Бо ле сни ци во ле ли су, да џа ља ју крај ва тре и 
да из вла че шта пом не ку на го ре лу пор ци ју или кон зер ву, за гле да ју ћи је ли још 
за упо тре бу, ба ца ли би је по но во у пла мен. Пра ска ли су кур шу ми у оде лу, 
ко је је го ре ло, али они се ни су скла ња ли. Би ло је не чег нео бич но при ма мљи-
вог за њих у ло ма чи вој нич ке гар де ро бе из Ал ба ни је. То мо же раз у ме ти са мо 
онај, ко ји је ра то вао и био си ро мах у ра ту ве ћи но у ми ру. То је осе ћа ње ко је 
вас ве же за из ве сне ства ри, чи ни да вам оне по ста ну бли ске и не раз двој не, 
као да за ме њу ју би ћа, ко ја во ли те из да љи не и не во ље. За ме ни ти кров ша тор-
ским кри лом, по ста ти од обич ног чо ве ка рат ник... По га ђа ли су се, као де ца, 
с бол ни ча рем да ли да ба це и бри тву или ба рем њу, да са чу ва ју за спо мен...

У пр во, нај те же вре ме, кад су „им про ви зо ва ни ша то ри“ би ли жи ва ра на, 
у по се ту на шим бо ле сни ци ма до ла зио је Mon se ig ne ur X., пра ћен бол ни ча-
ри ма с кор пом пу ном по мо ран џи и ли му на и с ку ти ја ма бон бо на. Пру же ним 
ру ка ма де лио је да ро ве. Они ма, ко ји су га до че ка ли уко че ним, ста кле ним 
по гле дом бла го слов. С вре ме на на вре ме, чу ли су се из ша то ра, кроз ко ји је 
Mon se ig ne ur про ла зио, ње гов уз вик:
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– Жи ве ла Ср би ја! Жи ве ла Фран цу ска!
Про ре ђе но, сла бо, не јед на ко, кре шта во од го ва ра ла је јад на го ми ла:
Жи ве ла! Жи ве ла!
Mоrituri te sa lu tant! Си ро ти бро до лом ни ци! Па ли су на го ла јон ска остр ва 

у нај го ре до ба. Не бро је не жр тве су ро во са тр ве не су у „им про ви зо ва ним“ 
ша то ри ма. На тој ма лој ви со рав ни би ла се не чуј на бит ка, у ко јој смо из гу-
би ли ви ше од два пу ка...

Ко ли ко за хвал но сти ср дач не и ве чи те тре ба ре ћи Фран цу зи ма! Пољ ска 
бол ни ца др Ди ор са [Диореа?], под срећ ним и ис трај ни јим во ђом, спа сла је 
не ко ли ко хи ља да срп ских вој ни ка. По нај го рем вре ме ну, на не згод ном те-
ре ну, у по слу ко ји не пре ста но ра сте Фран цу зи су по ди гли ве ли ку, пољ ску 
бол ни цу, у ко ји ма су ме се ци ма ле че ни и при ја тељ ским оп хо ђе њем осве жа-
ва ни на ши до шља ци.

Про лећ ни да ни до не ли су од мор и на гра ду. Про жи ве ли смо април и по 
ма ја на Ви ду за вид но.

...Ве че ром обич но, од ла зе ла ђе пре пу не вој ни ка. За ви ди мо! Пре нас ће 
сти ћи до до ма ћег пра га! До шли су са се ве ра умор ни, глад ни, бо ле сни; од-
ла зе на Југ Бал кан ски све жи, креп ки, ве се ли. На до, бе смрт на, на до!

Пред ве че од ла зи мо на Крф. О за ла ску сун ца ути ша се ми страл. Кад 
по след њи пла мен да на поч не да се га си, све жа и ве дра ноћ сти же са пу чи не. 
Вра ћа мо се. При пр вим зве зда ма ти хо пло ви ма ла ла ђа. Пр љав и по е ти чан 
ла ђар, млад Та ли јан пе ва ме ло дич но и раз ма же но. На клу па ма се де ми ло срд не 
се стре. Јед ну зо ве мо Vra is.12 Ве че рас је из не на ђе на.

– О, ка ко је чуд но! Ка ко је ле по!
Она гле да Остр во Мр твих у су мра ку про лет ње но ћи. По жбу њу, тра ви, 

у при зе мљу, на др ве ћу, сву да и сви ма прав ци ма из у кр шта но па ле се и га се 
без број сви та ца. Тре нут но и не пре ста но па ље ње и иш че за ва ње сви та ца, 
тре пе ре ње пр вих зве зда и све тлу ца ње сит них, фос фор них искри ца у мо ру 
пре но си ује ди ње но са мрт нич ки бол. Уз бу ђе но и опро штај но, у ње ним очи ма 
и мо јој ду ши пра шта се тра ге ди ја све тло ме том.

Ско ро ће мо оти ћи. Ве тар ће збри са ти тра го ве, ве тар раз ве ја ти уз да хе. Видо 
и Они Ко јих Не ма оста ју у при ро ди и веч но сти. Нас жи вот во ди да ље, да ље.

Et l’on part, et c’est un jeu 
et ju squ’à l’a di eu suprême 
c’est son âme que l’on sème,
que l’on sème à cha que adi eu: 
par tir, c’est mo u rir un peu... (Ha ra u co urt)13 [...]

12 Vrai (франц.): исти нит, искрен, отво рен, пра ви, ис тун ски, су шти, бит ни; исти на (на-
по ме на при ре ђи ва ча).

13 И од ла зи мо, и то је игра / и све до по след њег нај ва жни јег збо гом / то је ду ша то 
што се се је, / то што се се је у сва ком збо гом: / Од ла зи ти је уми ра ти по ма ло... (По след њи 
сти хо ви по е ме Ед мо на Аро ку ра (1856–1941), фран цу ског пе сни ка. Пре вод за по тре бе овог 
тек ста са чи ни ла Љи ља на Ћук; на по ме на при ре ђи ва ча).
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III

Успо ме не Ми ло ша Н. Ђо ри ћа из бе ле жни це под на сло вом Јон ско се
ћа ње – Ми лу тин Бо јић; Ар хи ва Ми ло ша Ђо ри ћа, сиг на ту ра Р 1315. Фонд 
мла ђих књи жев них ру ко пи са и ар хи ва ли ја, Оде ље ње По себ них фон до ва 
На род не би бли о те ке Ср би је (Бе о град).

* * *

При из ма ку ле та, 1912, упо знао сам се с пе сни ком Ми лу ти ном Бо ји ћем, 
у јед ном, бе о град ском ку па ли шту на Са ви. Ска ка ли смо гла вач ке, пли ва ли 
на све на чи не, гњу ра ли се, под вла чи ли се под жен ске ка би не, сме ја ли се, 
пр ска ли, сун ча ли и отво ре но и искре но ра до ва ли се ни смо зна ли че му. Међу 
пр вим епи гра ми ма г. Уз да ха Су тон чи ћа је дан се од но сио на Бо ји ће ву по е-
зи ју. Бо јић је при ја тељ ски до че као, и ка ко се ни смо по зна ва ли, за же лео је 
да се упо зна мо. У пр вим раз го во ри ма осе ти ло се, да је ме ђу соб на сим па ти-
ја при род на по мла до сти и оправ да на по по е зи ји. За јед нич ки рад у јед ном, 
днев ном ли сту при бли жио нас пот пу но. По гр бље ни за ду гим, ре дак ци ским 
сто лом ка ри ки ра ли смо све од ре да: днев не ве сти пре тва ра ли у ша љи ве 
но во сти, пи са ли књи жев не и по зо ри шне кри ти ке, про ша ра не чи кар ма ма и 
исме ва њем пре тен ци о зних и не та лен то ва них „ве ли чи на“. Та ко смо до че ка ли 
пр ве рат не да не. Ни ко он да ни је слу тио ко ли ко ће го ди на про те ћи до ми ра 
и да до дру ге оба ле не ће до пли ва ти сим па тич ни пе сник из ку па ти ла са Са ве. 
У ме ђу рат ном за тиш ју про вео [сам] одво је но од Бо ји ћа го ди ну, у ко јој смо 
се од ма ра ли као пли вач на спру ду. У свет ском ра ту про ве ли смо за јед но у 
Ни шу да не, ко ји за Бо ји ћа ни су би ли ни ма ло срет ни, јер, по сле мај чи не смрти, 
он је остао је ди ни осло нац и за штит ник до ма ћег ог њи шта. У Бо ји ћу су по-
сто ја ле две лич но сти, књи жев на и жи вот на. Као пе сник, Бо јић је по сти гао 
успех, ко ји је, у пр во вре ме, про ис ти цао, по гла ви то, из раз ли ке ње го ве, пре-
пу не мла до шћу и стра сти ма по е зи је и пе са ма мрач них, бо ле сних, „де ка дент-
ских“, ко ји ма су се про чу ли Бо ји ће ви пред ход ни ци. За нет пр вим ус пе си ма, 
Бо јић је си јао од сре ће, гу гу тао сме ју ћи се, пре вр тао очи ма, ге сти ку ли рао 
и по ја вљи вао се сву да, где је мо гао би ти ви ђен. За вре ме пред ста ве, у по зо-
ри шту, Бо јић се по ја вљи вао, у ме ђу чи ну, час у пар те ру, час на дру гој га ле-
ри ји, ру ко вао се с по зна ни ци ма, жу рио, ко ке то вао и кад би се све тлост уга-
си ла, ње го во ли це из ви ри ва ло би кроз за га си то цр ве ну за ве су на ула зу, да 
ви ди је ли за у зе та фо те ља 87. Увек је сре тао по гле ди ма очи, за ко је је ве ро вао 
да са мо ње га тра же и да га не пре ста но про на ла зе, ра до сне и на сме ја не. Ах, 
срећ но до ба, ка да је је дан сти сак жен ске ру ке био до во љан по вод за при че 
о љу бав ном успе ху, о бра ко лом ству, за ноћ не шет ње до зо ре и за пе сме жи ве 
и пла ме не. Тре ба ло је са мо но ва ца, ма ло, не знат на су ма, па да у Бо ји ћу живи 
са мо илу зи о ни ста. Али и та ба га те ла не до ста ја ла је мо ме при ја те љу и мно-
ги ма, ко ји су пе ром кр чи ли пут кроз жи вот. Мла дић ки по нос чи нио је све, 
да и Бо јић из по зо ри шта, са ше та ли шта и Бо јић из пе са ма не бу де пот чи њен 



Бо ји ћу из жи во та. У јед ном од на ших по след њих са ста на ка осе тио сам ко-
ли ко је у Бо ји ћу оја чао чо век и искре на бри га о дра гим би ћи ма, ко ја су оста-
ла та мо, оне мо гу ћи ла су лич ну сре ћу. Од ка ко је ње го ва, сјај на и ру ме на 
мла дост угу ра на у ди мљи ве ре дак ци је и пра шња ве кан це ла ри је, Бо јић је 
по чео, не при мет но спо ља, да ве не и гу би осо би не, ко је су га из не ле на оп шти 
ви дик. Он је по стао не ко, о ње му је ре че но ми шље ње „Скер лић га је спо ме-
нуо“ у Исто ри ји С. Књ... То је ко ри сти ло Бо ји ћу из жи во та, али је за у ста ви ло 
пе сни ко ве те жње и про на ла ске и он је, да не би по чео да се по на вља, дао 
ду шу сво ме вре ме ну. До ба, у ко ме се по ја вио, раз вио и иш че зао, би ло је ве-
ли ко за наш на род и за цео свет. Кад се уда љи мо из до га ђа ја, пре жи вље них 
у бур ној мла до сти, осе ти ће мо раз ли ку из ме ђу ствар но сти и иде о ло ги је и кад 
до жи вља ји пре се ле се у успо ме не Бо ји ће ва рат на по е зи ја из гле да ће нам друк-
чи је. Бо јић је имао сил ну и све жу страст, ко ја је у по чет ку из ра зи ла же љу у 
ње го вим пе сма ма ни ма ло ду шев но а ње го ва пре рат на, лич на, пр во бит на по-
е зи ја би ла је го ли ша ва игра чи ца, ожи во тво ре на и опе ва на страст и са мо страст. 
У ра ту, Бо јић је сво јој му зи обу као на род ни или ју го сло вен ски ко стим и она 
је у пр во вре ме кли ца ла по бе ди и на јон ској и егеј ској оба ли опе ва ла бол и 
по нос. Да је Бо јић био са мо пе сник ис па ло би све друк чи је! Ова ко, ње го ва 
мла дост тр пе ла је ма лу и се бич ну сре ди ну на шу. Он је био та мо ов де. [...]

IV

Успо ме не Ми ло ша Н. Ђо ри ћа из ру ко пи са под на сло вом Пр ви пут ме ђу 
чи та о ци ма;14 Ар хи ва Ми ло ша Ђо ри ћа, сиг на ту ра Р 1315. Фонд мла ђих књи-
жев них ру ко пи са и ар хи ва ли ја, Оде ље ње По себ них фон до ва На род не би-
бли о те ке Ср би је (Бе о град).

* * *

Вла де тин друг АЦА КО КО ШКА упо знао га је са пе сни ком и Пи је мон-
те зом Ми лу ти ном БО ЈИ ЋЕМ, чи јом су за слу гом или кри ви цом ње го ве па-
ро ди је и епи гра ми по че ли да из ла зе у „Пи је мон ту“, под псе у до ни мом УЗ ДАХ 
Су тон чић. Пр ва па ро ди ја би ла је по све ће на по зна том пе сни ку и па ро ди ча ру 
Ста ни сла ву ВИ НА ВЕ РУ, или ти ТРАЈ КУ ЋИ РИ ЋУ – МЛА ЂЕМ. Гла си:

1. Дра га ма дам, / на ко ле на пред вас па дам, / да вам је дан про блем за-
дам: / пе сник бе сан, / та лент те сан, – / че му, ма дам, да се на дам?!

2. Мо јих же ља иде ал ност / и та лен та сва ре ал ност / и кри ти ке сва фа-
тал ност / сву ко ше ме у ба нал ност. / И сам се би ве лим: Брај ко! / До ћи ће ти 
гла ве – Трај ко!15

14 Ру ко пис је јед на ва ри јан та по гла вља из не за вр ше ног ро ма на Кан дић (в. Бедов2013: 
120–164; на по ме на при ре ђи ва ча).

15 Пе сма је за и ста об ја вље на у Пи је мон ту: СуТончић 1912: 1 (на по ме на при ре ђи ва ча).
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Од мах је из Шап ца „обрат ном по штом“ до ле тео од го вор Трај ка Ћи ри ћа 
– Мла ђег, ко ме је прет хо ди ла ова ле ген да.

– Срп ски на род пе ва ви ше пе са ма о овом пред ме ту. Ви ди се да га је тај 
до га ђај ја ко ко снуо. Ја имам у сво јој бо га тој ар хи ви три ва ри ан та и об ја-
вљу јем онај ко ји ми се чи ни нај при бли жни ји ис то ри ској исти ни. У 
дру га, нео бја вље на два, ма шта се не срав ње но ви ше раз и гра ла: г. Уз дах 
Су тон чић и г. Ви на вер, ту се уоп ште не спо ми њу, већ је го вор о не ком 
древ ном сла вен ском бо гу.

Ево на го ве ште не ле ген де:
За по ве ди Го спод Бог / Две ма три ма ан ђе лом: / – О, ви мо ји ан ђе ли! / 

три не бе ске вој во де! / Сиђ ’те с не ба на зе мљу, / са де љај те пе сми це / од уз да ха 
зо ри це, / од ду ги них бо ји ца, / од ђер да на ре си це, / па по ђи те по све ту, / као 
пче ла по цве ту, / од Бо жи јег про зо ра, / од сун че ва ис то ка, / те ку шај те све 
ве ре / и све ре дом гра до ве: / зна де л’ ко год за пе сму / и за име пе сми но. / Па 
си ђо ше ан ђе ли, / си ђош’ с не ба на зе мљу, / са де ља ше пе сми це / од уз да ха 
зо ри це, / од ду ги них бо ји ца, / од ђер да на ро си це, / па по ђо ше по све ту / као 
пче ла по цве ту, / од Бо жи јег про зо ра, / од сун че ва ис то ка, / те ку ша ше све 
ве ре / и све ре дом гра до ве. / Сва ки зна де за пе сму / и шта зна чи: пе сми ца. / 
По шли су у ре дак ци је, / у књи жев не ли сто ве. / Ту их но ге бо ле ше, / бе ле ру ке 
тру ди ше / од Сам со ва бра нећ се / /од Сам со ва кри ти ке/. / Гр ла ту из гу би ше 
/ о књи жев ном при ча јућ, / ни ко не зна књи жев ност, / ни ти шта је књи жев но. 
/ Ал’ пред ли стом „Пи је монт“ / су сре те их Су тон чић / по но си ти го спо дин. 
/ Пред њим иду двор ја ни / а за њи ма слу жин чад. / На гла ви му па у ни / кри-
ли ма му лад чи не. / И ре че им Су тон чић / по но си ти Су тон чић: / Хајт ота ле 
бож ја ци / јед ни бож ји хор ја ти! / Не при зна јем пе сми це / од уз да ха зо ри це / 
од ду ги не бо ји це / од ђер да на ро си це. / Не при зна јем мо ре чак / пе сни ка Ви-
на ве ра!!! / Пла ка ли су ан ђе ли... / Па одо ше ан ђе ли / на пре сто ла Бо жи ја, / 
па ка зу ју Го спо ду, / ка ко ј’ би ло на зе мљи, / /Оно Го спод бо ље зна / не го они 
што ка жу./. / Он да ре че Го спод Бог: / Чу је те ли, ан ђе ли, / сиђ ’те с не ба на 
зе мљу / па иди те по дво ру / оног ли ста „Пи је монт“ / на дво ру му тво ри те / 
јед но стра шно је зе ро! / Ухва ти те Уз да ха / Су тон чи ћа по но сног! / За гр ло му 
ве жи те / то сту де но ка ме ње! / За ка ме ње ве жи те / не ча сти вог ђа во ла! / „Кад 
не зна Ви на ве ра / нек га во зе по му ци / као шај ку по мо ру!“

При бе ле жио по пе ва њу сле па ца: Трај ко Ћи рић – Мла ђи.16

Ра то ви су пре ки ну ли не ста шлу ке и по сле три пу не го ди не, на да ле ким 
оба ла ма Кр фа опет су се на шли Трај ко Ћи рић и Уз дах Су тон чић у ре дак ци-
ји СРП СКИХ НО ВИ НА И ЗА БАВ НИ КА. Ту су мно ги пе сни ци и књи жев-
ни ци, за хва љу ју ћи угле ду уред ни ка БРАН КА ЛА ЗА РЕ ВИ ЋА жи ве ли ле по 
и ра ди ли сло жно.

16 Об ја вље на Ви на ве ро ва па ро ди ја у Пи је мон ту не знат но се раз ли ку је од вер зи је у 
Ђо ри ће вом ру ко пи су, ко ја је очи глед но за бе ле же на по се ћа њу (в. ћирић 1912: 1; на по ме на 
при ре ђи ва ча).
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Исти на, ни је би ло нај згод ни је, што ко сов ски ли ри чар, кад год се по ста ви 
пи та ње да на шњег је лов ни ка, ре дов но пред ла же ђу веч, ни ти је би ло нај при-
јат ни је, се де ћи за сто лом Бра не Ор фе ум џи је, ко ји је ба цио пред ка фа ну у 
пра ши ну са кри ве ну врп цу за ко ју је ве за на сре бр на драх ма, та ко да чим се 
Грк са гне да је до хва ти, драх ма по ву че на врп цом из не на да ско чи на сред 
сто ла, а по штен на ла зач про ду жи пут љу ба зно на сме јан и из ви њен ола ким: 
„Par don, mon si e ur!“ Бра ни не ша ле по не кад су ишле пре да ле ко, кад је на ши-
ро кој але ји пре ма мо ру, иза хо те ла Еспла на де, са кри вен иза ста бла огром не 
пал ме, са че као да на и ђе Ми тро по лит Ср би је Ди ми три је сам, без прат ње, иду-
ћи ка Је ли са ве ти ном бу ле ва ру, и до вик нуо про ме ње ним гла сом: „МИ ТО!“ 
та ко да се пр во све ште ник окре не и по гле да на све стра не и по што ни ког не 
спа зи, по ми сли, да ли га мо жда не до зи ва с оног све та не ки дух, и то не је-
дан пут, већ не ко ли ко пу та. Али је из у зет но би ла ду хо ви та ње го ва при чи ца 
о срп ском пе сни ку Вла ди ми ру Ста ни ми ро ви ћу и хри шћан ском ви те зу мле-
тач ке ре пу бли ке Шу лен бур гу, ко ји је од бра нио Крф од оп са де и ју ри ша 
Ту ра ка, и ко ме су Кр фља ни по ди гли спо ме ник за хвал но сти, на ко ме он 
сто ји као ома лен чо век на са мој зе мљи и опру же ном де сни цом и упе ре ним 
пр стом по ка зу је пра вац тур ског на па да и од бра не ко ја је од би ла на па да че. 
На ту опру же ну де сни цу и упе рен прст на и шао је јед не но ћи Ста ни ми ро вић, 
нео бич но осе тљив и ла ко увре дљив чо век, и за стао је, да за пи та при ви ђе ну 
људ ску при ли ку, шта же ли и за што по ка зу је на ње га, као да је и он не ки 
пре о ста ли Тур чин из вре ме на оп са де.

При ча за при чу, а слу чај до но си бо љи обрт. Ко сов ски бо жур ли ри чар 
Дра го љуб Фи ли по вић у Срп ским но ви на ма на пи сао је искрен и оп ши ран 
не кро лог на сту бац и по, ужич ком књи жа ру Ди ми три ју Ми ћи ћу, не кро лог 
кит ња стим сти лом, са бар по шест при де ва за име ни цу, по угле ду на Скер ли ћа. 
Су тра дан сти гла је вест о смр ти вој во де ПУТ НИ КА и Бран ко Ла за ре вић је 
за мо лио Ста ни ми ро ви ћа да на пи ше чи ту љу ве ли ком рат ни ку. Ста ни ми ро вић 
је пи сао од лич но, али је че сто за стај ки вао и уда ра ју ћи час јед ну час дру гу 
ман шет ну, уте ри вао их је у ру ка ве, док ни је био го тов ди ван сла во пој нај-
ве ћем рат ном вој ско во ђи. По ту жио се уред ни ку:

– Ишло је по те же, јер је Фи ћа по тро шио чи тав ар се нал рат нич ких епи-
те та на оног ужич ког књи жа ра, па ни сам мо гао да их по на вљам за 
Вој во ду. Сре ћом, ис пли вао сам на дру гу оба лу.
Трај ко Ћи рић био је из вр стан дру гар и де лио је с Уз да хом у Ла тин ском 

квар ту ки ло грам кру ша ка за ру чак, пред од ла зак на фронт у Ср би ју. Ов де 
на Кр фу био је си лан, као што је са мо мо гао да бу де пот по руч ник Ста ша, 
ту мач свих стра них је зи ка на Крф ском при ста ни шту. Од на ших ту је био 
глав ни пред став ник РА ДО ЈЕ ЈАН КО ВИЋ, ко ји је пред се да вао у офи цир ској 
ме на жи бли зу по ште. До ла зе ћи с Ви да ме ди ци нар Уз дах Су тон чић, био је 
чест гост Ви на ве ров, као што се ви ди по Ста ши ном епи гра му:

Ђо рић, мла дић пун ми ло ште,
не жних ре чи, не жних ге ста,



по ја ва је вр ло че ста
у ме на жи бли зу По ште.17

Истог ве че ра Ста ша је на пи сао још је дан епи грам за ко ња ни ка Бо жу:

Бо жа је бо лан, Бо жа је пун ва ја,
че ло му је мрач но, очи пу не мра ка,
ко њич ка па тро ла стра шно га осва ја
и во ђа па тро ла чу је грозд пу ша ка.

За ве че ром се оста ја ло по ду же и јед не но ћи Уз дах је из гу био ла ђу за 
Ви до. Но ћио је код Трај ка Ћи ри ћа на па то су на про стр том ша тор ском кри-
лу, с Ла ру сом ис под гла ве. До ма ћин је ле жао у по сте љи и са свим спо кој но, 
чи тао је сво је пе сме из Ал ба ни је.18

С Кр фа је Трај ко са Си бе том Ми ли чи ћем и дру ги ма од ма глио за Ру-
си ју, а Су тон чић је от пло вио за Со лун.

У Ис точ ној вој сци окон чао је пре ра но свој жи вот, по сле тро ме сеч но из-
бо ло ва не гра ну ли је-ми ли јар не ту бер ку ло зе, Ми лу тин Бо јић, ко ји је Уз да ха 
увео у Пи је монт, ње го ве па ро ди је и епи гра ме. За јед но су на пи са ли епи грам:

МО НО ЛОГ ЈЕД НЕ СПИ СА ТЕ ЉИ ЦЕ
Уза луд мо је „Но ве“ / чи та о це се би ло ве, – / чи та ла ца не ма, не ма. / А чим 

ко год пип не „Но ве“, / он у мут не пад не сно ве, / па дре ма ли, дре ма... / Пре 
че тр де сет ле та рав но, / бе ше до ба за ме слав но! / Са да са мо Го спа Се да / 
кроз црн цви кер мр ко гле да.19

Сад је ле жао у офи цир ској ба ра ци на гво зде ном кре ве ту, о чи ја че ти ри 
угла, по ве за на бе лом врп цом, би ле су при чвр шће не че ти ри про сте мо чи це, 
та ко да је на мо чи це и врп цу би ла на ба че на бе ла га за, им про ви зо ван ко мар-
ник. Био је већ при кра ју и ја ко зло во љан, јер ме сто да му дру го ви сво јом 
по се том до но се охра бре ње или на ду, он их је при мао ужа рен и на пра сит. 
Вла де та20 му је ре као, да ће га по се ти ти по но ва кроз ме сец да на, – јад ни 
Бо јић је опсо вао Бо га и до дао да ће у то вре ме би ти код сво је ве ре ни це у 
Ни ци! Си ро мах, умро је де се так да на доц ни је. Ле чио га је бе о град ски фти-
зи о лог Љу бо мир Сто ја но вић са ме ди ци на ром Ми о дра гом Вра че ви ћем а не-
го ва ла га је гђа СИМ КА Љ. ЈО ВА НО ВИ ЋА.

17 Ру ко пис Ви на ве ро вог епи гра ма са чу ван је у Ђо ри ће вом Крф ском днев ни ку (в. Бедов 
2013: 129–132; на по ме на при ре ђи ва ча).

18 Ви де ти фу сно ту бр. 9 (на по ме на при ре ђи ва ча).
19 Па ро ди ја је на ста ла по во дом ро ма на Је ле не Ди ми три је вић Но ве, ко ји је об ја ви ла 

Срп ска књи жев на за дру га (на по ме на при ре ђи ва ча).
20 Ђо рић је у ру ко пи су ро ма на Кан дић ко ри стио име на Су тон чић, Мир ко Мир ко вић, 

Ре ља Кан дић, Вла де та, Мир ко Кан дрић... У сва ком слу ча ју иза псе у до ни ма се кри је ау тор 
(на по ме на при ре ђи ва ча).
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Про шао је рат, од ми ца ла се по рат ни ца, ста ри се БЕ О ГРАД ру шио, но ви 
се зи дао и по сле свр ше не шко ле, Уз дах Су тон чић се опет по ја вио у Бе о гра-
ду, у ре дак ци ји „По ли ти ке“ и за по чео је са рад њу у „По ли ти ци“ у ру бри ци 
Ме ђу на ма.21 За по чео је ко зе ри јом о:

НО ВИ ПСЕ У ДО НИМ ТРАЈ КА ЋИ РИ ЋА
Пр ви број Ме ду зе, пет на е сто-днев ног ча со пи са, да је све ча но обе ћа ње:

– Упо зна ће мо Ср бе са нај леп шим при мер ци ма ства ра ња код оних, ко ји 
су на сво јим пле ћи ма пре не ли сав јад, све пат ње Ру си је...
И до и ста, од мах сле ду је је дан тро стра ни пре вод пе са ма Алек сан дра 

Бло ка с ко мен та ри ма пре во ди о ца г. Ста ни сла ва Ви на ве ра.
– Blocq осе ћа – ка же пре вод чик – ре во лу ци ју као му зи ку.

Не са мо као му зи ку, не го и као пот ско чи цу:
Дед, по и грај, лут ки це,
Јој, што су ти но жи це!

Или:
Ка ја се сму ца,
ме ни ср це пу ца!

Још и ово:
Ка јо, тог се сет!
Ле зи са мном у кре вет!

Г. Ви на вер је про ту рио виц, да Бран ко Ра ди че вић ни је по сто јао, већ да 
су га из ми сли ли про фе со ри. Пре ма гор њим на во ди ма сти хо ва, чи та лац не 
мо ра да за кљу чи, да је Алек сан дар Брок за и ста жи вео и пе вао, али мо же му 
се учи ни ти, да је то нов по сле рат ни псе у до ним г. Ви на ве ра, ко ји је пре ра та 
пе вао и при чао под че сним име ном Трај ка Ћи ри ћа. Вре ме на се ме ња ју и 
псе у до ни ми с њи ма и...

Кад про чи та те ове сти хо ве до слов но пре пи са не с че твр те стра не „Ме-
ду зе“:

У Ру сје Све то,
у за дру жно,
у ча тр ља сто,
у де бел гу зо.
Ех, ех, без кр ста!
он да сте при ну ђе ни, да по сум ња те да је из вр ше но кор по ра тив но ује-

ди ње ње пре во ди о ца и пе сни ка. До и ста г. Ви на вер је по чео да на ла зи се бе 
– у пре во ди ма Алек сан дра Бро ка.

Ех, ех, без кр ста!

21 Ви де ти пи смо Сло бо да на Риб ни ка ра из 1919. упу ће но Ђо ри ћу и по зив за са рад њу 
у По ли ти ци у: Бедов 2013: 202–205 (на по ме на при ре ђи ва ча). 
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По чи њао је дру ги жи вот и при ли ке у Бе о гра ду ни су ви ше би ле ра зу-
мљи ве не ка да шњем бе о град ском ђа ку. Уз дах Су тон чић се за чу ди кад је 
са знао да је Ка ли мег дан по стао:

УХАП ШЕ НИ ПАРК
Парк на Ка ли мег да ну из гле да да је у опа сно сти да по ста не Епи ку ров 

врт. Услед то га, „ре ши ли смо и ре ша ва мо“ да се убу ду ће Ка ли мег дан за тва ра 
пре ко но ћи и да се отва ра у ре дов но кан це ла ри ско вре ме. На чел ник Ка ли мег-
дан ског оде ље ња про мер ка ће ме сто за спо ме ник гђе Би ро кра ти је, ко ја се, и 
овом сво јом на ред бом угле да на За пад. Да, та мо да ле ко на хлад ном и дво-
лич ном За па ду укра сно вр тлар ство са чи ња ва чи та ву цве ћар ско-тра вар ску 
умет ност, из ко је се раз вио фран цу ски, ен гле ски и шпан ски парк, о које[м] 
је пе вао Во ји слав:

А по ста зи и по цве ћу
две ши шка ве го спе ше ћу.
Због то га се пар ко ви чу ва ју но ћу, с пра вом. Али на Ка ли мег да ну, од 

по кој не Ка ли мег дан ске Ру же, ни је ни шта про цве та ло и Ка ли мег дан је леп 
као мла дост Оп штин ске Упра ве.

Дан је на Ка ли мег да ну ба на лан: ду га, по крет на из ло жба из ме ша них 
по бе о гра ђе них па лан ча на и по па лан че них Бе о гра ђа на.

У ак шам по чи ње пра ви жи вот Ка ли мег да на. Це ла на ша омла дин ска 
про шлост спа ва у Ка ли мег дан ској но ћи. Ко ли ко је на ших на ци о нал них 
иде а ли ста су спре ма ли у Ка ли мег дан ској но ћи иде о ло ги ју рат ног по ко ле ња! 
С Ка ли мег да на се од ла зи ло у ко ми те; – на Ка ли мег да ну су при пре ма не де-
мон стра ци је, атен та ти, за ве ра про тив мо нар ха: Ка ли мег дан ска ноћ кри ла 
је у се би тај ну на шег на ци о нал ног на дах ну ћа и по ле та. Мо жда је до шло по-
то ње вре ме: мо жда се не са ња ви ше у Ка ли мег дан ској но ћи?!

Али за то сву ноћ ра де ау то-клу бо ви, ба ро ви, коц кар ни це итд. И дра ге 
сен ке Ка ли мег дан ских пе сни ка оста ће за тво ре не у пу стом пар ку, без пра ва 
на из лаз у ва рош. Мла ди гла со ви и по тму ли бат гу би ће се у да љи ни, иду ћи 
дру гим ци ље ви ма, без тра ди ци је и без иде а ла.

Го ди не су про ла зи ле и де це ни ја се на пу ни ла од смр ти Ми лу ти на Бо-
ји ћа. Мно ги су се на шли око ње го вог гро ба. И у од суд ном тре нут ку, кад је 
не ко тре ба ло да ис ту пи с го во ром, Ран ко Мла де но вић је гур нуо Уз да ха 
Су тон чи ћа на пред и сви су га по гле да ли при хва тљи во: би ли су дру го ви, и 
ред је да го во ри он. И Уз дах је го во рио, али не ску пу, не го Ми лу ти ну, го-
во рио је ка ко је ди ван дан у жи во ту, ка ко је сун цем по зла ће но про ве ну ло 
ли шће ста рих ке сте но ва. Го во рио је о сун ча ним те ра са ма и ста за ма Ка ли-
мег да на, о Кнез-Ми ха и ло вој ули ци ко јом је жу рио Бо јић пу тем стра сти, 
пу тем сла ве.

По сле, 1955, осва нуо је 1. ав густ. Су тон чић је ста јао од ра ног ју тра по-
ред по сте ље са мрт ни ка Ста ни сла ва Ви на ве ра. Аго ни ја се бли жи ла кра ју и 
у гр лу ве ли ког го вор ни ка и увек устре мље ног по ле ми ча ра усме ног или 
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пи сме ног, пуц ке та ле су су хе гран чи це, крц ка ле су су хе љу ски це рска ви це, 
ду шни ка. За ма ло, па је и то пре ста ло.

У бед ној стра ћа ри мр твач ни це на сто лу је ле жао Ста ни слав Ви на вер 
и ни ко од при сут них ни је мо гао да одво ји по глед од див ног и ум ног ли ка и 
од тек сад сми ре не и по но сне гла ве.

Бо рио се це лог ве ка у опре ка ма си ло ви тих омра за и ћу тао је у бес крај-
ној ти ши ни обуј[м]љен бес крај ном љу ба вљу. Мо гао је да бу де не ми ло ср дан 
про тив ник, али је био дру гар не над ма шан и не за ме њив.

Уве че, крај плом би ра ног ва го на, ста ја ли су ни шки но ви на ри, мла ђи син 
и Уз дах Су тон чић. Си ја ла је ме се чи на као дан и ме сто су за и кло ну лог ћу та-
ња, во дио се жив раз го вор. И као 1914 чи тав вод ђач ке че те, сад је у пра зном 
фур го ну пу то вао је за Бе о град пот по руч ник Ста ша Ви на вер.22 [...]
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ing and unknown details from their lives, known only by those who experienced those 
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war unrest to endure and continue. 

dbe dov@yahoo.com

750



UDC 821.163.41-13.09:398

Др Мир ја на И. Де те лић , др Ли ди ја Д. Де лић

КУ ЛА И ДВОР КАО ЕЛЕ МЕН ТИ ЕП СКОГ ПРО СТО РА*

У ра ду се ана ли зи ра атри бу ци ја ку ле и дво ра, кључ них ти-
по ва за тво ре ног еп ског про сто ра и бит них еле ме на та епо ним не 
фи гу ре ју на ка. Еп ско мо де ло ва ње ку ле и дво ра суб ор ди ни ра но је 
ви шем струк тур ном ни воу, кон крет но – мо де ло ва њу про стор не 
вер ти ка ле и хо ри зон та ле, али и кон цеп ту а ли за ци ји при ро де и кул-
ту ре ши ре, и пу тем про стор них од ред ни ца и пу тем ко лор ног ко да 
(го ра : ку ла; зе мља : двор; ви со ко : рав но; цр но : бе ло).

Кључ не ре чи: усме на епи ка, ку ћа, ку ла, двор, про стор, бе ло.

Рад је део обим ни јег из у ча ва ња за тво ре ног про сто ра у усме ној епи ци 
ко ји је ини ци јал но био ис про во ци ран за па жа њем да у еп ским пе сма ма по-
сто ји очи та тен ден ци ја да се лек се ма и по јам ку ћа атри бу ци јом по ме ре у 
од но су на кул тур ни стан дард и основ но зна че ње (уп. деТелић–делић 2014а; 
2014б; 2015). Еп ске ку ће су веч не (гроб, ве ша ла, там ни ца, за ду жби на), бож је 
(за ду жби не, цр кве), про кле те, мрач не, нео пра не, зле (там ни ца), за зи да не 
(пе ћи на), на сред дру ма и сл., а ку ћом се име ну ју:

цр ква („Је сам цр кву до бро на ки ти ла, / Што год тре ба за ку ће бо жи је“),
ве ша ла („Ој ве ша ла, веч на ку ћо мо ја“),
там ни ца („Там ни ца је ку ћа нео бич на“, „Ако умрем, ја лʼ до па нем ра на, 

/ Ја лʼ там ни це, ку ће нео пра не“; „А мој Гој ко у тав ни ци ле жи, / У тав ни ци, 
де цо, у ку ћи про кле тој“),

пе ћи на („Ку ћа ми је ка ме на пе ћи на“),
је зе ро („Бож ја по моћ, зе ле но је зе ро! / Бож ја по моћ, мо ја ку ћо вјеч на“),
ка ба ни ца („Ка ба ни ца ку ћа ђе му дра го“; „Хај ду ку је ку ћа ка ба ни ца“) итд. 

С дру ге стра не, бо ра ви шта ју на ка и њи хо вих по ро ди ца у усме ној епи-
ци, на ро чи то у пе сма ма ста ри јих и сред њих вре ме на, ни су ку ће, већ ку ле и 
дво ри са раз у ђе ном уну тра шњом струк ту ром, и – ши ре – гра до ви.

* Рад је на стао у окви ру про је ка та Је зик, фол клор и ми гра ци је на Бал ка ну (бр. 178010) 
и Срп ско усме но ства ра ла штво у ин тер кул тур ном ко ду (бр. 178011), ко је фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Део је обим ни је сту ди је 
ко ја се ба ви ати пич ном се ман ти ком за тво ре ног про сто ра у усме ној епи ци.



Екс церп ци ја кор пу са оформ ље ног од ре ле вант них штам па них збир ки 
де се те рач ке усме не епи ке ис пе ва не на истом је зи ку на про сто ру Бал ка на, 
пре те жно у XIX ве ку (1250 пе са ма),1 ука зу је на из у зет но ве ли ку раз у ђе ност 
атри бу ци је уз лек се му ку ла, али и на нео бич ну дис про пор ци о нал ност у 
ди стри бу ци ји атри бу та. Ако се – за по тре бе кон крет не ана ли зе – за не ма ре 
об ли ци ко ји ку лу по зи ци о ни ра ју у про сто ру (у при мор ју, на ће на ру, на ћој-
лу ку, на ћу при ји, под Го ли ју, на Кла ду ши, на кра ји ни, у Ту шим њу, на Же-
га ри, на Ко та ре и сл.) или де фи ни шу ње ну при пад ност/ди рект ну ве зу са 
ју на ком (Ава ља нин-Пор че, Ду ке Хер це гов ца, слав но га Ла за ра, кра ља бу дим-
ско га, Ми лу ти на кне за, Ва три це Стје па на итд.), по фре квен ци ји се из два ја ју 
од ред ни це бе ла, ка ме на, тан ка и ви со ка:

АТРИ БУТ БРОЈ 
БЕ ЛА
укуп но 1625

бе ла/би је ла/бје ла/би ла 1567
пре би је ла/при би је ла 58

КА МЕ НА/ОД КА МЕ НА 329
ТАН КА
укуп но 210

тан ка/та на на 183
тан чи ца 19
по нај та ња/нај та ња 8

ВИ СО КА
укуп но 186

ви со ка 174
нај ви ша 5
по нај ви ша 5
пре ви со ка 2

Атри бут бе ли кључ на је од ред ни ца и уз лек се му двор/дво ри, ко ја у 
усме ној епи ци ал тер ни ра с ку лом. Он, при том, да ле ко упа дљи ви је од ре ђу-
је по јам дво ра, јер је дис про пор ци ја из ме ђу ње га и атри бу та ко ји га по фре-
квен ци ји сле де (899 : 30 : 8 : 7) да ле ко ве ћа не го у слу ча ју ку ле (1625 : 329 : 
210 : 186). Је ди ни атри бут ко ји ко ли ко-то ли ко пра ти од ред ни цу бе ли уз 
лек се му двор/дво ри је сте при дев го спод ски/го споц ки:

АТРИ БУТ БРОЈ 
бе ли 899
го спод ски/го споц ки 30
пу сти 8
ве ли ки 7
ви со ки, нај ви ши, по нај ви ши 7
ру ски/ру сиј ски/ру сијн ски 6
до бар 3
бо га ти 3
на  сту бо ве 3
ли мом по кри ве ни 3

1 Кор пус је до сту пан на: http://www.mo nu men ta ser bi ca.co m/ep p/. Ау то ри елек трон ске 
ба зе су др Мир ја на Де те лић и инж. Бра ни слав То мић.
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Де вет атри бу та ја вља се уз име ни цу дво ри два пу та (из го ре ли, ли пи/
по нај лип ши, кра сни, ста ри, за тво ре ни, опа ну ли, жа ло сни, на злат них кру-
го вих, по ро бље ни), а њих де вет на ест са мо јед ном: не бе ски, сто лич ни, ве-
зир ски, див ни, че сти ти, твр ди, сил ни, чуд ни, ту ђи, омр чен, на ће на ру, ша шом 
по кри ве ни, од су во га зла та, ши ком ши ко ва ти, цр ним по кри ве ни, ог њем 
са гор је ни, та нах ни, ра зу ре ни и тур ски.

У це ли ни гле да но, ка да је о еп ској ку ли реч, и име нич ка и при дев ска 
атри бу ци ја ука зу ју на ве ли ку ме ру ре а ли стич но сти у опи су и но ми на ци ји, 
јер ко ре ли ра ју са ар хи тек ту ром сред њо ве ков них ме ди те ран ских утвр ђе ња 
и прин ци пи ма град ње ку ла у уну тра шњо сти Бал ка на:

   
До бој Сан Ђе ми ни а но Го лу бац Бри ње

Да је, ме ђу тим, про јек ци ја ре а ли ја би ла пре суд на за атри бу ци ју еп ске 
ку ле и еп ских дво ра, мо ра ла би се у це ло ви том кор пу су ја ви ти при бли жно 
јед на ка уче ста лост атри бу та бе ла, ка ме на, ви со ка, твр да, чвр ста итд. Из-
два ја ње атри бу та бе ла – по фре квен ци ји ати пич но за еп ску атри бу ци ју уоп-
ште (при бли жно 33,5% ка да је реч о дво ру и 28% у ве зи с ку лом)2 – ука зу је 
на чи ње ни цу да су од ре ђе ни сим бо лич ки аспек ти де тер ми ни са ли из бор из 
ре а ли ја и да је тај из бор, сам по се би, јед на од кључ них код них ин фор ма-
ци ја.

Ста ти сти ка при том по ка зу је да атри бу ци ја и фре квен ци ја упо тре бе 
лек се ма ку ла и двор за ви се од ста ри не еп ских сло је ва (оне ни су исте у пе-
сма ма ста ри јих, сред њих и но ви јих вре ме на) и од кон фе си о нал не при пад-
но сти (раз ли ку ју се у хри шћан ској и му сли ман ској епи ци). Име ни ца двор/
дво ри да ле ко се че шће ја вља од име ни це ку ла у пе сма ма о ју на ци ма ко је 
хри шћан ска епи ка ве зу је за вре ме до па да Сме де ре ва 1459. го ди не (ста ри ја 
вре ме на), док је од ред ни ца ку ла ре ла тив но пра вил но ди стри бу и ра на у сва 
три сло ја пе ва ња:

2 Град се, по ре ђе ња ра ди, име ну је бе лим 643 пу та у укуп но 3810 по ја вљи ва ња, да кле, 
у при бли жно 17%. Из у зе так су још и мост и цр ква (29%), с тим што је се ман ти ка бе лог у 
дру гом слу ча ју не што дру га чи ја. Ка да је о де ло ви ма те ла реч, бе лим су нај по сто ја ни је 
атри бу и ра ни бра да, дој ке/си се и гр ло (око 25%), при че му се пр ве две име ни це ја вља ју у 
ма лом бро ју сти хо ва (бра да има укуп но 179, а си се/дој ке 144 по ја вљи ва ња), та ко да про цен ти 
од ра жа ва ју ре ла тив не вред но сти.
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ВРЕ МЕ НА ДВОР КУ ЛА 
ста ри ја 1399 737
сред ња 566 951
но ви ја 245 891

Слич на дис про пор ци ја уо ча ва се и уко ли ко се упо ре де хри шћан ска и 
му сли ман ска епи ка. Док у пр вој, по сма тра ној у це ло ви то сти еп ских сло је ва, 
по сто ји сво је вр стан ба ланс из ме ђу упо тре бе име ни ца ку ла и двор, у дру гој 
(му сли ман ској) фре квен ци ја упо тре бе лек се ме ку ла ско ро осам на ест пу та 
је ве ћа од упо тре бе име ни це двор:

ЕПИ КА ДВОР КУ ЛА 
хри шћан ска 2522 2890
му сли ман ска 164 2896

Атри бу ци ја та ко ђе го во ри о из ве сном сте пе ну ди фе рен ци ја ци је. Од нос 
при де ва бе ла : тан ка : ви со ка уз име ни цу ку ла бит но је дру га чи ји у јед ном 
и дру гом сег мен ту кор пу са:

ЕПИ КА БЕ ЛА ТАН КА/ТА НА НА ВИ СО КА 
хри шћан ска 
(2890 сти ха) 966 + 50 (пре би је ла) = 1016 84 + 19 (тан чи ца) = 103 43

му сли ман ска 
(2896 сти хо ва) 468 + 8 = 476 99 131 

Лек се ма двор и од ред ни ца бе ла обе ле жи ле су, да кле, у знат но ве ћој 
ме ри хри шћан ску од му сли ман ске епи ке, а у окви ру хри шћа нс ке епи ке – 
име ни ца двор не у по ре ди во се че шће ја вља у ста ри јим не го у сред њим и 
но ви јим вре ме ни ма. 

Ди стри бу ци ја атри бу та ка ме на уз име ни цу ку ла та ко ђе је ве о ма иди-
ка тив на:

КА МЕ НА КУ ЛА ХРИ ШЋАН СКА ЕПИ КА МУ СЛИ МАН СКА ЕПИ КА 
БРОЈ 22 307

Ако се има на уму чи ње ни ца да је му сли ман ска епи ка, у об ли ку у ком 
је за бе ле же на, на ста ла ре ла тив но ка сно (она, у осно ви, не пам ти до га ђа је и 
ју на ке ста ри је од XVI ве ка), и ако се сви го ре на ве де ни по да ци по ста ве у 
си стем, про ис хо ди да се атри бут бе ла/бе ли ве зу је за:
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– сег мен те кор пу са ко ји чу ва ју ста ри је, ду бље тра ди циј ске сло је ве: 
при сут ни ји је у хри шћан ској епи ци (1016/ку ла), не го у му сли ман ској (476/
ку ла), ко ју су у ве ћој ме ри обе ле жи ли ре а ли стич ни атри бу ти;

– лек се му ко ја у ди ја хро ном сми слу има при мат (двор – 34,1%; ку ла 
– 27,9%): од ред ни ца двор је да ле ко уче ста ли ја у хри шћан ској епи ци (2522 : 164), 
а у окви ру ње у ста ри јим сло је ви ма пе ва ња (1399 : 566 : 245); у ста ри јим сло-
је ви ма пе ва ња она се че шће ја вља од име ни це ку ла (1399 : 737), док је у пе ва њу 
о ју на ци ма „но ви јих“ вре ме на та про пор ци ја обр ну та (245 : 891).

Ди стри бу ци ја фор му ла по ка зу је, да кле, да атри бут бе ла/бе ли уз ку лу/
двор при па да нај ста ри јим еп ским сло је ви ма. Сам при дев, пак, ста ри ји је од 
епи ке са ме и у њу је унео зна че ња по не та из ин до е вроп ске ста ри не.3

У Ети мо ло гиј ском рјеч ни ку Пе тра Ско ка bio/bi jel (lat. al bus) де фи ни ше 
се као све сло вен ски при дев из пра сло вен ског до ба и ве зу је се за две ко рен-
ске осно ве:

1) *bӗlьjь са зна че њем „бео“, „бе ле ти се“, „блед“ и сл.
2) *bhē, од но сно *bhō/*bha-, ко ји је зна чио „све тле ти се“.
Си но ним ни од нос при де ва бео и св(иј)етао опа жа се у из ра зи ма: 
1) обе лио образ = осве тлао образ (IvIć 1999: 8)
2) белый царь i владыка белый (ПоПовић 1991/1: 151) и срп ском екви ва-

лен ту св(иј)етли (че сти ти) ца ре. 
Ве зи ва ње при де ва бе ли уз нај ви шу зе маљ ску власт у ру ском и у срп-

ском фол кло ру екви ва лент но је при ме ни од ред бе бе ли на нај ви шу, не бе ску, 
власт ка ко се мо же на ћи у јед ном срп ском пре пи су Фи зи о ло га из пр ве по-
ло ви не XV ве ка: „в(ь)сь бӗль іесть г(оспод)ь нашь”. У ие. кљу чу, Алек сан дар 
Ло ма до во ди у ве зу пра сло вен ске спо је ве *bӗlьjь bogь и *bӗlьjь dьnь (лома 
1993: 202) и сма тра да ал тер на ци је у фра за ма ти па не ви де ти бе лог бо га = 
не ви де ти бе лог да на ука зу ју на из у зет но древ не сло је ве сло вен ског па ган-
ства, јер од сли ка ва ју култ вр хов ног ин до е вроп ског бо жан ства ко је оли ча ва 
ве дро или днев но не бо. У на по ру ка ре кон струк ци ји ста ле шке стра ти фи ка-
ци је ин до е вроп ског дру штва, до слич ног на ла за до ла зи и Жорж Ди ме зил 
(DumezIl 1958). Пре ма ње го вом ту ма че њу ко ло ри стич ког ко да у ие. кул ту ри, 
бе ло при па да вр хов ној ду хов ној и све тов ној вла сти, од но сно у ис тој је ме ри 
бо ја вр хов ног све ште ни ка (ма га) и вла да ра (кра ља, ца ра и сл.), не кад и спо-
је на у јед ној осо би.

У усме ној епи ци са крал ни/тран сце дент ни аспек ти у нај ве ћој ме ри упам-
ће ни су у атри бу ци ји гра да, цр кве и ви ле (бе ли град, бе ла цр ква, бе ла ви ла), 
али их не ми нов но ба шти не и основ ни струк тур ни еле мен ти еп ског ју на ка, 
ко ји се та ко ђе ал тер на тив но атри бу и ра ју као бе ли и све тли/сјај ни:

3 Се ман ти ка бе ле бо је по дроб ни је је раз мо тре на у DetelIć–IlIć 2006, где је да та и 
пот пу ни ја се кун дар на ли те ра ту ра. 
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ЈУ НАК БЕ ЛО СВЕ ТЛО/СЈАЈ НО 
ДЕ ЛО ВИ 
ТЕ ЛА 

ру ке,10000 гр ло, ли це, бра-
да, зу би, образ итд.

И сви је тли образ до не со ше (Сану III, 36)
Ха сва то ви, сви је тли обра зу (СА НУ III, 66)

ОДЕ ЋА Сја је му се то ке кроз бр ко ве (EХ 1)
Врх до ла ме дви је то ке сјај не (вук VI, 66)
Сјај не то ке На ки ћа Му ста фе (вук VII, 3)
Сја ју му се ков че из чи за ма (MH IV, 32)

ПО ЈА ВА 
ЈУ НА КА 

Си ну ју нак ко на го ри сун це (MH IX, 21)
Сја је ју нак ка но ле де ни ца (MH I, 76)
Ко лик’ сја ју пр си у ју на ка,
муч но га је оком по гле да ти,
ка и љет но у про зор је сун це (СМ 169)

ОРУЖ ЈЕ СВИ ЈЕ ТЛО ОРУЖ ЈЕ (201 по на вља ње)
Узи ма им сјај не џе фер да ре (вук IV, 51)
Сјај не пу шке но се на ру ка ма (вук VI II, 25)
А на пун ’те сјај не ку бур ли је (KH I, 5)
Ве ће сјај не си је ва ју са бље (KH III, 6)
Не ко сјај на но жа у ти ли ту (вук IX, 8)
Џе вер да на, сјај ни ја та га на (вук IX, 8)
Сјај но ко пље у пла ни ну сја ше (СА НУ II, 60)

КОЊ Под њим се је до бар по ма мио, 
Сја је с’ до ри пе ча над очи ма, 
Сви тли му се ђу бе на пр си ма, 
Сја је с’ злат на ха ша на до ра ту (MH IV, 32)

КУ ЛА/ДВОР бе ла/бе ли 
ГРАД бе ли

Као од су ство сва ке бо је, атри бут бе ли јед на ко до бро но си и опреч ну 
се ман ти ку: бе ло је пр ва бо ја смр ти у исто ри ји људ ских кул ту ра (бе ли окер, 
мр твач ки по кров), бо ја ко јом се озна ча ва за пад (стра на све та ка ко јој се 

4 Бе ле ру ке су пре све га део еп ске лек си ке и го то во ни кад не ма ју бу квал но зна че ње. 
У фол клор ном кон тек сту бе ле ру ке мо гу има ти са мо пред став ни ци по вла шће не кла се, они 
ко ји њи ма не мо ра ју да ра де те шке по сло ве и ко ји се (осим по соп стве ној же љи) ни кад не 
из ла жу ки ши и сун цу. Њи хов пра ви сми сао се, сто га, нај лак ше иш чи та ва из суд би не пле-
ме ни тих еп ских ле по ти ца ко је су бе ле јер ра сту у ка ве зу где „не ви де ни сун ца ни ме се ца“:

у ка фез је Хај ку за тво рио,
да јој ни тко не са гле да ли це
и су на шце не при пла не јар ко,
а и ро са не сква си га љет ња,
но ђул си јом да га окро пи ва. (СМ 169)
Се ман ти ка фра зе бе ле ру ке у епи ци је увек ме та фо рич ка, па чак и кад су ју на ци ти 

чи је се ру ке бе ле, би ло да се ти ме озна ча ва ви сок по ло жај у по ро дич ним од но си ма („Спрам 
његʼ сна ха на но ге ско чи ла [...] Би је лу му по љу би ла ру ку“; вук II, 10), би ло да се ода је по-
част бу ду ћем све цу („Кад то чуо отац игу ма не, / Узе Си ма за би је лу ру ку“; вук II, 14), 
би ло да се на гла ша ва из у зет ност ју на ка или ње го во ста ре шин ство у ју нач кој дру жи ни („У 
ју на ку [војводи Момчилу] ср це пре пук ну ло / Од жа ло сти за бра ћом ро ђе ном, / Би је ле му 
ма лак са ше ру ке, / Те не мо же ви ше да си је че“; вук II, 25; „Па се руј на на ки ти ше ви на / И у 
бʼје ло из љу би ше ли це, / Сва ки Мар ка у би је лу ру ку“; вук II, 42).
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упу ћу ју ду ше по сле те ле сне смр ти), атри бут ски си но ним за бо лест (бле до 
ли це), не при ја те ља (укр. білий враг) и сл. (ЖуПанић 1937; ФилиПовић 1961; 
Schubert 1989; ТолСТой 1995; ПоПовић 2001). Као еле мент еп ског иди о ма, 
бе ло по ка зу је из ра зи ту скло ност ка хи пер тро фи ји по зи тив ног спек тра зна-
че ња на ра чун сва ког дру гог,5 што се, по ред се ман ти ке ве за не за аспек те 
са крал но сти, мо же до ве сти у ве зу с тен ден ци јом усме не епи ке да ју на ке 
по ла ри зу је у скла ду са си стем ским би нар ним ко ди ра њем (за шта је – у до-
ме ну бо ја – ода бра на основ на ан ти но ми ја бе ло : цр но, од но сно све тло : 
там но). По е ти ка усме не епи ке, ко ја ју на ка иде ал тип ски струк ту ри ра, во-
ди ла је то ме да атри бу ци ја ју на ка у це ли ни гра ви ти ра ка бе лом/све тлом 
по лу, а у окви ру ње – и ку ла/двор, као ње го во ста ни ште и ње гов нео ту ђив 
и екс клу зи ван по сед.

Дру га два атри бу та ста бил но ве за на за ку лу – тан ка и ви со ка – осло-
ни ла су се, пак, на еп ску кон цеп ту а ли за ци ју про сто ра и ар ха ич ну пред ста-
ву о Ко смич кој вер ти ка ли (аxis mun di), слич но дво ру, ко ји је атри бу ти ма 
рав ни и ши ро ки пре у зео сим бо ли ку хо ри зон тал не про стор не осе. У оба 
слу ча ја, пред ста ва о ку ли/дво ру гра ди се из уда ље не пер спек ти ве, јер је за 
оп ти мал но опа жа ње све га што пред ста вља ори јен та ци о ну тач ку у про сто-
ру (би ло да све тли, да се бе ли или је на дру ги на чин сјај но, од но сно да се 
уз ди же из над око ли не) по треб на од го ва ра ју ћа дис тан ца. На су прот то ме, да 
би се оце нио гра ди тељ ски ква ли тет ку ле (да је од ка ме на, или од пру ћа као 
ку ла Ли ча ни на/Бу да ли не Та ла, да је по тав ње ла, опа ла и сл.), по треб но је 
да јој се при ђе бли зу, као и у слу ча ју ка ме ног и твр дог гра да, или про па лог 
дво ра, ср ча ли или пу стог чар да ка итд. Сва оста ла атри бу ци ја уз гра ђе ви не 
– ма ка ко обим на и ра зно вр сна би ла – до ла зи, за пра во, из си жеа еп ске пе сме: 
по ро бље на, тур ска, по ха ра на (ку ла), тур ски, твр ди, ка ур ски, фран це ски, 
не срећ ни (град), го спод ски, ца рев, кра љев, че сти ти (двор), ле по, кр ва во, 
ги зда во, пи то мо (се ло), ви те шка, вјеч на, би је сна, про кле та (ку ћа) и та ко да ље. 
Број та квих атри бу та уз име ни це ко је озна ча ва ју на се ље но ме сто или гра-
ђе вин ски обје кат у про сто ру ни чим ни је огра ни чен, али је бит но усме рен 
(и по бро ју по на вља ња, и по из бо ру осо би на) си же ом еп ске пе сме и по тре-
ба ма ње не фа бу ла ци је. С бе лом, тан ком и ви со ком ку лом то ни је слу чај, 
она сво ју се ман ти ку углав ном цр пи из ва неп ског и ван си жеј ног кон тек ста.6

5 Не ке ко но та ци је бе лог, ја че ве за не за нпр. мит и об ред (бе ло као си но ним за смрт, 
зре ње, уми ра ње, про па да ње, но во ро ђе ње и сл.) епи ка по др жа ва са мо у рет ким слу ча је ви ма 
(„у ње бл ј̓е до од умр ћа ли це“; MH I, 55; ина че је еп ски знак ско ре смр ти кад ли це по там ни).

6 Окол ност да су се у ку ли сте кла два ди вер гент на на чи на по сма тра ња (из да љи не и 
из бли зи не), ни је нео че ки ва на кад се има у ви ду оно што је на гла ше но на по чет ку, тј. да се 
атри бут ка ме на нај че шће ја вља у му сли ман ским пе сма ма ко је су све, сти ца јем исто риј ских 
окол но сти, мла ђег по стан ка не го хри шћан ске. Пе ва чи му сли ма ни при па да ју жи те љи ма 
гра до ва и ку ла (ко је нај че шће и је су у гра до ви ма или у њи хо вој не по сред ној око ли ни) чак 
и кад жи ве на се лу или у пла ни ни. У осман ско вре ме они су има ли сло бо дан при ступ гра-
до ви ма и њи хо во пе ва ње бит но је обе ле же но ти ме што ни су би ли гра ђа ни дру гог ре да. 
Пе ва чи хри шћа ни, ме ђу тим, у до ба кад је ве ћи на за бе ле же них еп ских пе са ма на ста ла, не 
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У усме ној епи ци је ла и омо ри ка (фи то морф не ва ри јан те Ко смич ке осе), 
та ко ђе су фор му ла тив но опи са не као тан ка и ви со ка.7 У усме ној ли ри ци 
– у ко јој се жан ров ски фо кус по ме ра с му шке на жен ску при чу – ана лог но 
је атри бу и ра на де вој ка (тан ка, ви со ка), с тим пре ма ко јој, као и пре ма ју на-
ку у усме ној епи ци, гра ви ти ра и атри бут бе ла:

Облак се ви је, џа нум, ју нак се же ни,
Ју нак се же ни, џа нум, с до бру де вој ку,
С до бру де вој ку, џа нум, тан ку, ви со ку,
Тан ку, ви со ку, џа нум, бе лу, ру ме ну.

(Бован, бр. 112)

Што је стра шна ца ре ва бе се да,
По ла но ћи не бу за по ве да:
– Ве дро не бо, пре ве дри се,
Тав не ма гле, од дел се ди зај те,
Да ја ви дим куд ми снај ка ше ће,
Да ли ми је тан ка и ви со ка,
Да ли ми је бе ла и ру ме на,
Да ли ми је на си на при ли ка.

(Богдановић, бр. 107)

У ја бла на ви со ко га
До ста пе ра зе ле но га,
Ту ми ов це план до ва ле
А ђе вој ке ве зак ве зле.
Бје ле ов це рас про дај те,
А ђе вој ке раз у дај те,
Ме не јед ну оста ви те,
Ко ја ј̓  бје ла и ру ме на,
Ко ја ј̓  тан ка и ви со ка,
И ко јој су цр не очи.
Она би ми тре бо ва ла
За мог си на Ра до са ва,
Ко ји оди за ов ца ма,
Ка но мје сец пред звје зда ма.8

са мо да ни су би ли град ско ста нов ни штво, не го је сам од ла зак у град за њих, као љу де без 
гра ђан ских пра ва, био скоп чан са опа сно сти ма и по ни же њем. То је ре до ван део еп ске сли ке 
све та и ла ко га је пра ти ти те ма, мо ти ва, фор му ла и дру гих еле ме на та еп ске по е ти ке.

7 „Ви та је ла гра ња окре са на“ (MH I, 48), „Те ја ста дох за та нах ну је лу“ (KH I, 31), 
„Цу ру све за за та нах ну је лу“ (KH II, 53), „Уз тан ку се при сло нио је лу“ (Вук VI, 54), „Ме ђу 
њи ма тан ко вр ха је ла“ (Вук II, 5), „Поп ни де се на нај ви шу је лу“ (KH II, 47), „Та ле с’ пе ње 
на нај ви шу је лу“ (KH II, 61), „Па угле да је лу ви то ви ту“ (MH IX, 24), „Сил ну је лу гра нам’ 
до обла ка“ (Вук VII, 46).

8 Ка зи ва ла Го спа ва Пе ши кан (де во јач ко Ву ко вић, ро ђе на 1898) из се ла Пре ди ша у 
Цр ној Го ри. За пи са ла Љи ља на Пе ши кан-Љу шта но вић.



Ва ља при том ис та ћи да у усме ној ли ри ци де вој ка/же на на сим бо лич ком 
пла ну че сто фи гу ри ра као ве р ти ка ла ко ја по ве зу је не бо и зе мљу, слич но као 
ку ла и др во:

Ови ја дво ри ско ро гра де ни,
Ско ро гра де ни, ра но ме те ни,
У сре ди дво ри мла да не ве ста:
Ко шу љу пу шта до цр ну зе мљу,
Пер ја уз ви ја до ве дро не бо – 
Па се пре пи ра с ја сно Ме се че (...) 

(карановић,бр. 83) 

– или, при ме ра ра ди, Бо го ро ди ца, ко ја се ана лог но пред ста вља у хри-
шћан ској ико но гра фи ји, са зми јом под но га ма и го лу бом из над гла ве, чи ме 
се асо ци ра тип ска Ко смич ка вер ти ка ла са реп ти лом/гми зав цем у дну и 
пти цом на вр ху.

Ана ло ги ју из ме ђу је ле/омо ри ке и де вој ке епи ка ус по ста вља фо р му ла-
тив ним по ре ђе њем, у ко јем се, као и у слу ча ју ку ле, су сти че пре по зна тљи ва 
три ја да атри бу та:

Тра жи Иван ли је пу ђе вој ку.
Ива тра жи, те на ђе ђе вој ку.
Да ка ква је, ја ди је ја ди ли!
Је сте тан ка као омо ри ка,
А ви со ка као тан ка је ла,
А би је ла као гор ска ви ла (Вук VII, 12).

Ово је, ме ђу тим, ре дак слу чај у усме ној епи ци: у чи та вом екс цер пи ра-
ном кор пу су фол клор на атри бу ци ја бе ла, тан ка и ви со ка уз де вој ку ја вља 
се сем на ве де ног са мо још пар пу та („Ли је па је, љеп ша битʼ не мо же: / У 
стру ку је тан ка и ви со ка, / У обра зу б ј̓е ла и ру ме на“, Вук III, 82; MH I, 54; 
„Ко ли ко је сил на и ли је па, / то ли ко је тан ка и ви со ка“, СМ 144). Иа ко се де-
ло ви људ ског те ла у еп ском кор пу су че сто атри бу и ра ју као бе ли, не ки (ру ке, 
гр ло) и са ви со ком фре квен ци јом, људ ска фи гу ра у це ли ни кон цеп ту а ли зу је 
се дру га чи је. У сли ка њу же на за сту пље ност бе ле бо је из не на ђу ју ће је скром-
на (ако се на уму има ју лир ске фор му ле) – све га 34 по ја ве уз 5 раз ли чи тих 
име ни ца (бу ла, де вој ка/ђе вој ка/дје вој ка/ди вој ка/ди ви чи ца, ка ду на, Ла тин ка, 
Вла хи ња) на 6364 је ди ни це укуп не по ја ве, од но сно 0,5%. Мак си мал не вред-
но сти у јук ста по зи ци ји с бе лом је су: за де вој ку ле па (645), за бу лу мла да (31), 
за ка ду ну мла да и ле па (по 12), за Вла хи њу ка пе тан (9). Је ди но се име ни ца 
Ла тин ка ја вља че шће са атри бу том бе ла (11) не го са пр вим сле де ћим – тан
ка и ли је па (7). Тан ко и та на но ов де се ја вља не што че шће (13 пу та уз 4 
име ни це: де вој ка, Ла тин че, Ла тин ка, Вла хи ња), али се ни је дан атри бут по 
број но сти не мо же ме ри ти са атри бу том ле па/ли је па, ко јем се мо же до да ти 
и се ман тич ки сро дан имен ски атри бут ље по та (де вој ка) (62), што укуп но 
да је 707 по ја ва.
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На осно ву оно га што ста ти сти ка по ка зу је, ја сно је да епи ци ви ше од-
го ва ра стег нут из раз – ле па/ле по та де вој ка – без по тре бе за ула же њем у 
де та ље и раз ви ја њем опи са на ту стра ну. Ако је по треб но да се де вој ка по-
хва ли ви ше од то га, опис пре ла зи на ти пич нпо еп ске пре фе рен ци је:

ко ли ко је сил на и ли је па,
то ли ко је тан ка и ви со ка,
још на њој зи оди је ло фи но:
јед на гла ва а три пе ри ша на,
јед но гр ло а три су ђер да на,
два од зла та, тре ћи од би се ра,
јед но ср це, три че кр кли па са,
два од зла та, тре ћи од са фа та,
јед не пле ћи, а три су ка ва да,
два од сви ле, тре ћи од ка ди фе (СМ 144).

Из ово га би се мо гло за кљу чии да фор му ла бе ла, тан ка и ви со ка уз 
де вој ку до ла зи у епи ку као гост, по ре клом из не ког дру гог, при ја тељ ског 
кон тек ста, ка кав је, ви де ли смо, свад бе на ли ри ка.

Нај зад, крај ње је за ни мљив по да так да у усме ној епи ци кон тра атри бу-
ци ја бе ле ку ле, бе лих дво ра и бе лог гра да ни ка да не до се же су прот ну вред-
ност спек тра. Иа ко је по е тич ки ле ги тим но – и фор му ла ма ве ри фи ко ва но 
– ка рак те ри са ти про тив нич ког ју на ка ан ти атри бу ци јом (Цр ни Ара пин, 
„вра ни ко њи, а цр ни ју на ци“ и сл.), не при ја тељ ски гра до ви, дво ри и ку ле у 
епи ци ни су ни ка да цр ни. Шта ви ше, ка ко се еп ски ју нак по пра ви лу иден-
ти фи ку је са сво јим по се дом (ко ји је знак и ма ни фе ста ци ја ње го вог ста ту са), 
ње го ву смрт пра ти и од го ва ра ју ћа суд би на – а он да и атри бу ци ја – ку ле, ко ја 
по ста је оба ље на, об ур ва на, оја ђе ла, из го ре на итд., али ни у том слу ча ју ни-
ка да цр на. Чи ње ни ца да не га тив на атри бу ци ја људ ских гра ђе ви на ни ка да 
не до се же екс трем ну вред ност у ко лор ном ко ду ве ро ват но се мо же об ја сни-
ти ти ме што је у том слу ча ју при о ри тет на опо зи ци ја гра ђе на на ви шем 
струк тур ном ни воу – на де мар ка ци ји из ме ђу ку ту ре и при ро де. Људ ске 
гра ђе ви не озна ча ва ју се као бе ле (град, ку ла, дво ри, цр ква, ша тор, мост, 
че сма и сл.), док је за при ро ду (го ра, зе мља) ре зер ви сан су про тан пол ска ле 
(цр на). Усме на епи ка по ка зу је се та ко са свим осо бе ним фол клор ним жан ром 
у ко јем су фун да мен тал не кул тур не ка те го ри је си стем ски (да кле – фо р му-
ла ма) де фи ни са не у пре се ку основ них про стор них (ви со ка/тан ка = ве р ти-
ка ла – рав ни/ши ро ки = хо ри зон та ла) и ко лор них опо зи ци ја (бе ло : цр но):

КО Д ВЕР ТИ КАЛ НО ХО РИ ЗОН ТАЛ НО 
КУЛ ТУ РА / БЕ ЛО КУ ЛА (бе ла) ДВОР (бе ли)
ПРИ РО ДА / ЦР НО ПЛА НИ НА (цр на го ра) ЗЕ МЉА (цр на зе мља)
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Mir ja na I. De te lić, Li di ja D. De lić

TOWER AND COURT AND ELEMENTS OF AN EPIC SPACE

S u m m a r y 

The paper analyzes the attributions of the tower and court, crucial types of a closed 
epic space and relevant elements of the eponymous figure of the hero. The epic modelling 
of the tower and court is subordinated to the higher structural level, more specifically to 
the modelling of the spatial vertical and horizontal axis, but also to the conceptualization 
of nature and culture in a wider respect, both through spatial determinants and by colour 
codes (hill : tower; earth : court; high : flat; black : white). 
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ЛА ЗА КО СТИЋ И ЊЕ ГОВ ЛИК У ДРА МИ

У ра ду се нај пре опи су ју и кла си фи ку ју дра ме ин спи ри са не 
би о гра фи јом Ла зе Ко сти ћа (San ta Ma ria del la Sa lu te В. Лу ки ћа, 
Ho mo vo lans Н. Про ки ћа, Ка мо но ћи, ка мо да ни Р. До ри ћа, Рап со
ди ја В. Б. По по ви ћа, опер ски ли бре то Лен ка П. Зуп ца, драм ска 
рас пра ва Го зба П. Ми ло са вље ви ћа, те јед но чин ка Од ра ја до без
ње ни це З. Су бо тич ког) а по том ана ли зи ра ју лич ност Ла зе Ко сти ћа, 
ка рак тер и струк ту ра ли ка ре а ли зо ван у гу стој ин тер тек сту ал ној 
мре жи. Утвр ђе но је да дра ме у ко ји ма је Ла за Ко стић про та го нист, 
има ју сро дан те мат ски оп сег: жи вот и де ло ве ли ког пе сни ка у ми-
ре њу или су ко бу са па ла нач ким све том. 

Кључ не ре чи: Ла за Ко стић, дра ма, би о гра фи ја, лик, ин тер тек-
сту ал ност.

1. увод.По зи ци ја ли ка Ла зе Ко сти ћа у свим драм ским об ли ци ма је 
па ра диг мат ска: ука зу је на не про мен љив, не ра зу ме ва њем ис пу њен од нос 
про за ич ног све та пре ма ве ли ким умет ни ци ма, пе сни ци ма. Отва ра се не ко-
ли ко ва жних пи та ња ко ја има ју ути цај на кри ста ли за ци ју про бле ма ис тра-
жи ва ња, а ме ђу њи ма нај пре ди ле ма: да се по сма тра пе сник Ла за Ко стић, 
лич ност из исто ри је књи жев но сти и ње го ва ре а ли за ци ја у драм ским де ли-
ма, да се упо ре ди ње го ва би о гра фи ја у дра ми са ствар ном би о гра фи јом или 
да се ана ли зи ра ис кљу чи во ка рак тер драм ског ли ка ко јем пи сац на де ва име 
Ла за Ко стић? Та ко стро го по ста вље но ис тра жи ва ње ко је би се све ло на 
ана ли зу функ ци о ни са ња драм ског ли ка име но ва ног Ла за Ко стић, не би да-
ло ре зул тат ко је би по бу ди ло ика кво за ни ма ње оних ко ји ма је књи жев ност 
и ње но ис тра жи ва ње „у опи су по сла“, јер би лик под име ном Ла за Ко стић 
мо гао, у нај бо љем слу ча ју, да се све де на тип пе сни ка, умет ни ка уоп ште, а 
ње го во функ ци о ни са ње на од нос умет ни ка и дру штва. Ис тра жи ва ње не би 
има ло ону драж, ни ти ин три гант ност ка кву при жељ ку ју књи жев ни исто-
ри ча ри. На рав но, ту је ско ро не из бе жна зам ка по зи ти ви зма, од но сно би о-
гра фи зма. До из ве сне ме ре, би о гра фи зам je као ме тод не из бе жан, али мо рао 
би би ти осна жен ис ку стви ма пси хо а на ли зе, удру жен са ин тер пре та тив ним 



и струк ту ра ли стич ким ме то дом, те о ри јом ин тер тек сту ал но сти и ци тат но-
сти. Та ко ђе је бит но и да се утвр ди ко ли ко је од сту па ње или по ду да ра ње са 
исти ном ко ју за сту па исто ри ја књи жев но сти или на у ка о књи жев но сти у 
драм ским де ли ма чи ји је лик Ла за Ко стић а ко је су увек пи са не на под ло зи 
ли те рар них из во ра и до ку ме на та, са мо што је удео до ку мен тар ног у њи ма 
раз ли чит. Има по не где у њи ма и сво је вр сних об ли ка пре да ња, анег до та у 
ства ри. Оно што је из ми шље но, из гра ђе но је на мо гу ћем и ве ро ват ном. 

Ука зи ва но је већ на по де сност лич но сти Ла зе Ко сти ћа за из град њу 
драм ског де ла (в. млаЂеновић2011;2016а; 2016б).Опи су ју ћи Лик Ла зе Ко-
сти ћа, с не скри ве ном на ме ром да оспо ри ње го ву искре ност и ау тен тич ност, 
Јо ван Скер лић на гла ша ва да је пе сник „spo lja li čio na ro man ti ča ra i to li ko (je) 
igrao ulo gu ro man ti čar skog ̓ že ni ja’ da mu se ma ska naj zad sle pi la za li ce“ (kon
StantInovIć1983:131). Ци нич ним по и сто ве ћи ва њем жи вог чо ве ка с ли ком, 
Скер лић де фи ни ше Ла зу Ко сти ћа као фи гу ру, драм ску осо бу, ње го ву „dra-
ma tis per so nae“. Па вис под се ћа да је драм ски лик „u po čet ku bi la sa mo ma ska 
– per so na – ko ja je od go va ra la dram skoj ulo zi u grč kom ka za liš tu. Kroz upo tre-
bu gra ma tič ko ga li ca, per so na ma lo po ma lo do bi va zna če nje ži vo ga bi ća i oso be, 
a ka za liš ni lik se sma tra ilu zi jom ljud ske oso be“ (PavIS2004:298). А ка да јед но 
ли це до сти же драм ски об лик, то вр ло та на но за па жа Џојс: 

„Драм ски об лик се до сти же ка да жи вот на сна га, ко ја је стру ја ла и 
ко ви тла ла се око сва ког ли ца, ис пу ни сва ко ли це та квом жи вот ном сна-
гом да он или она по при ми по се бан и не до ку чив естет ски жи вот. Лич-
ност умет ни ка, ис пр ва по клич или ка ден ца или рас по ло же ње, а он да и 
тре пе ра ва при ча, ко нач но се пре чи сти то ли ко да пре ста је по сто ја ти и 
та ко ре ћи по ста је без лич на... Умет ник као Бог тво рац оста је у свом де лу, 
или по ред, или иза, или из над ње га, не ви дљив, опле ме њен то ли ко да 
ви ше и не по сто ји, рав но ду шан и об ре зу је нок те...“ (ЏојС1960:253‒254).

Да кле, кад се ра ди о ли ку Ла зе Ко сти ћа у дра ми, по сла има ју и књи-
жев ни исто ри чар и ана ли ти чар дра ме. „Jav no dje lo va nje čo vje ko vo pri pa da 
hi sto ri ča ru, a nje gov pri vat ni ži vot knji žev ni ku“ (Flaker1983:442),али се ве ћа 
па жња по све ћу је „unu traš njoj, psi ho loš koj ka rak te ri za ci ji, opi su od re đe nih sta nja 
ljud ske svi je sti pa i pod svi je sti, a ta ko đer i in te lek tu al nom pro fi li ra nju li ko va“ 
(Flaker1983:444). Чак и да по сто ји мо гућ ност да се лик Ла зе Ко сти ћа раз-
ма тра ис кљу чи во, као Ла за Ко стић, лик, драм ска осо ба ко ји су дра ма ти ча ри 
из гра ди ли, без ика квог до дир не тач ке са би о гра фи јом лич но сти из исто ри је 
књи жев но сти ко ја је, са свим слу чај но, име но ва на Ла за Ко стић, упо ре ђи ва-
ње са би о гра фи јом, исто риј ским окол но сти ма лич но сти Ла зе Ко сти ћа би ло 
би ма кар на зна че но. Тек ка да би лич ност Ла зе Ко сти ћа има ла из ра зи ти је 
ди мен зи је мит ског би ћа, да је вре мен ски ње го ва по ја ва ви ше уда ље на од 
на ше са вре ме но сти, мо гу ћа би би ла дис тан ци ра ност од би о гра фи је. Па и у 
та квим слу ча је ви ма се опет до ди ру ју исто риј ско, ствар но сно и фик ци о нал но. 
Лич сма тра да „mo ra po sto ja ti od re đe na do za iz u zet no sti“ драм ског ли ка или 
да се он ма кар ис ти че „na ro či toš ću nje go vih vr li na i do sto jan stva“ (lIč2015:57). 
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То по твр ђу ју дра ма ти ча ри ко ји су по мо де ли ма ан тич ког ми та пре о бли ко-
ва ли мит у са вре ме ни кон текст (Јо ван Хри стић, Ве ли мир Лу кић) или су се 
ба ви ли пре вас ход но мо ти ви ма срп ског на род ног епо са ко ји у сво јој осно ви 
има мит ске еле мен те (Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз, Љу бо мир Си мо вић). 
Ла за Ко стић је сте ве ли ки књи жев ни лик и он де ли мич но до би ја ста тус 
мит ског ју на ка1, из ла зи из кон тек ста вре ме на у ко јем је жи вео и де ло вао, и 
по ста је, у сми слу ко ји драм ском ли ку при пи су је Џојс, „не ви дљив, опле ме-
њен то ли ко да ви ше и не по сто ји“, по ста је „sim bo lič no ste ciš te osnov nih te žnji 
ili pro tiv reč ja jed ne epo he, jed nog na ro da, jed ne kul tu re i ci vi li za ci je“ (rečnIk
knjIževnIhtermIna1985:397‒398).

2.клаСиФикацијадрамСкихоБликаолазикоСТићу.Би о гра фи ја Ла зе 
Ко сти ћа, слав ног по је дин ца из јав ног жи во та дру ге по ло ви не де вет на е стог 
ве ка не рет ко је по ла зи ште за из град њу ори ги нал ног књи жев но-умет нич ког 
де ла2. Ла за Ко стић се као лик ја вља у свим жан ро ви ма и вр ста ма. У по е зи ји3, 
про зи (Ми лен ко Па јић4 и др.) и дра ми. Драм ски об ли ци у ко ји ма се по ја-
вљу је Ла за Ко стић мо гу се кла си фи ко ва ти на сле де ћи на чин: 

Драм ска де ла у ко ји ма је сре ди шњи лик Ла за Ко стић: San ta Ma ria del la 
Sa lu te Ве ли мир Лу ки ћа, Ho mo vo lans Не на да Про ки ћа, Ка мо но ћи, ка мо да ни5 
Ра до слав До ри ћа, Рап со ди ја Вла ди мир Б. По по вић.

Сцен скому зич ка де ла: Пе ро Зу бац је ау тор ли бре та а Ми ро слав Штат-
кић је ком по но вао опе ру Лен ка.6

Ра дио драм ски об лик би о гра фи је и де ла Ла зе Ко сти ћа има ју де ла Ко
фер Ла зе Ко сти ћа Дра го ми ра Јер ко ви ћа, те Чи та ње тај ног днев ни ка Ла зе 
Ко сти ћа Уро ша Гло вац ког. 

1 О при сут но сти и де ло твор но сти мит ске све сти да нас, о на ста ја њу са вре ме них ми-
то ва пи ше Ми ли вој Со лар у Edi po va bra ća i si no vi (Solar1998).

2 У исто ри ји свет ске и срп ске драм ске књи жев но сти, жи вот и де ло ва ње лич но сти из 
исто ри је је вр ло чест по сту пак (Ама де ус Пе те ра Ше фе ра, Те сла Ми ло ша Цр њан ског, Јо а ким 
До бри во ја Или ћа итд, Све ти Са ва Си ни ше Ко ва че ви ћа, итд).

3 Љу бо мир Си мо вић, Бран ко Миљ ко вић, Ми ро слав На ста си је вић, Ко ља Ми ће вић, 
Не над Гру ји чић, Ђор ђе Не шић, Кр сти во је Илић, Ра до мир Уља ре вић и дру ги, ау то ри су 
раз ли чи тих по ет ских об ли ка по све ће них Ла зи Ко сти ћу или ин спи ри са не ње го вим жи во том 
и де лом ко је фор мом, са др жи ном, струк ту ром, по ступ ком или ци тат но шћу пред ста вља ју 
ста би лан и утвр див ин тер тек сту ал ни од нос.

4 У књи зи Ми лен ка Па ји ћа При чи на и дру га књи га при чи не Лен ка се по ја вљу је као 
Ле о но ра, а Ла за као Ла зар Ко стић. Па ји ће ва пост мо дер ни стич ка Же нид ба и аго ни ја та ко ђе 
је ин спи ри са на би о гра фи јом Ла зе Ко сти ћа. У овим про зним тво ре ви на ма по сто ји не ко ли ко 
це ли на ко је има ју од ли ке драм ског тек ста, укљу чу ју ћи и па ра текст. 

5 У До ри ће вој дра ми Срп ска Ати на Ла за Ко стић се та ко ђе по ја вљу је као је дан од 
ли ко ва, а у Кад би Сом бор био Хо ли вуд, по ја вљу је се у јед ној сце ни. 

6 Ван ис тра жи ва ња оста ју филм ски и те ле ви зиј ски сце на ри ји. Нај но ви ји је при мер 
се ри ја о Ла зи Ко сти ћу ау то ра Здрав ка Шо тре ко ји ис ти че у пр ви план драм ски по тен ци јал 
Ко сти ће ве лич но сти.
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Дра ма тру шке ре ста у ра ци је драм ских де ла Ла зе Ко сти ћа у раз ли чи-
тим ви до ви ма вр ло че сто ме ђу ли ко ви ма има ју и до пи сан, до гра ђен лик 
Ла зе Ко сти ћа. Нај ра зу ђе ни ји и ства ра лач ки нај ком плек сни ји по сту пак спро-
вео је Сло бо дан Сто ја но вић у дра ми San ta Ma ria del la Sa lu te. И Ду шан Пе-
тро вић је у Оку па ци ји увео лик Ла зе Ко сти ћа док у Гор да ни Зо ран Рат ко вић 
кон тек сту а ли зу је Ко сти ће во де ло, гра де ћи те а тар ски оквир на шег вре ме на. 
Иа ко не уво ди лик Ла зе Ко сти ћа, ре ци пи јент на осно ву умет ну тих сти хо ва 
Ла зе Ко сти ћа пре тво ре них у сон го ве сти че ути сак да је лик пе сни ка при-
су тан у дра ми. 

Драм ска рас пра ва Го зба Пе тра Ми ло са вље ви ћа је је дин ствен и та ко ђе 
за ни мљив ау тор ски драм ски об лик ме та тек ста ул не при ро де. 

При год на дра ма, јед но чин ка Од ра ја до без ње ни це Зо ра на Су бо тич ког 
је на мен ског ка рак те ра, али без об зи ра на при ро ду ње ног на стан ка, има све 
од ли ке ре ле вант ног драм ског об ли ка. 

При год ни про гра ми, ре ци та ли, сцен скому зич ки ко ла жи по све ће ни 
Ла зи Ко сти ћу ре а ли зу ју углвном јед но став ни је ин ди ви ду а ли зо ван лик Ла зе 
Ко сти ћа.7

На ве де но раз вр ста ва ње драм ских об ли ка ва ља раз ма тра ти вр ло услов-
но, јер не ки од њих мо гу би ти увр ште ни у две или ви ше гру па: Ка мо но ћи, 
ка мо да ни Ра до сла ва До ри ћа, на при мер, исто вре ме но је и дра ма и при год на 
дра ма, али и сцен ско-му зич ки об лик. Ов де се раз ма тра ју са мо они драм ски 
об ли ци у ко ји ма се Ла за Ко стић ја вља, као глав ни лик. Ко фер Ла зе Ко сти ћа 
Дра го ми ра Јер ко ви ћа ка рак те ри ше од су ство ли ка Ла зе Ко сти ћа: о ње го вом 
ли ку го во ре дру ги ли ко ви у дра ми.

3.ПригодноСТиверодоСТојноСТ. Иа ко пред ста вља пе ри фер ни чи ни лац 
у књи жев ном вред но ва њу, при год ност као чи ни лац књи жев ног жи во та, има 
од ре ђен зна чај. При год ност ма ни фе сто ва на би ло у об ли ку спе ци јал не по-
руџ би не кул тур них и дру гих јав них ин сти ту ци ја или пу тем јав них или 
по зив них кон кур са, у исто ри ји срп ске драм ске књи жев но сти, као и у са вре-
ме ном пе ри о ду, вр ло је че ста по ја ва, по во дом ју би ле ја ва жних лич но сти 
по ли тич ке и кул тур не исто ри је, као и ва жних исто риј ских до га ђа ја8. И без 
об зи ра на то што је при год ни чар ство па ра ли те рар на по ја ва, оно ни је без 

7 Ови об ли ци ни су пред мет ана ли зе иа ко су они по не кад би ли део зва нич ног про-
гра ма, чак и у на ци о нал ном те а тру. Та ко се у ре пер то а ру Срп ског на род ног по зо ри шта у 
се зо ни 1990/91 на ла зи ре пер то ар ска од ред ни ца Ме ђу ја вом и мед сном (11. 4. 1991) али под 
ау тор ском она ком Ла зе Ко сти ћа, сце на рио Пе тар Мар ја но вић и ре жи ја Ра до слав Ми лен-
ко вић. Из па ра тек сту ал не од ред ни це у књи зи Пе тра Вол ка По зо ри шни жи вот у Ср би ји 
1835–1994. Пи сци на ци о нал ног те а тра ја сно је да у овом при год ном про гра му не ма ини-
ди ви ду а ли зо ва них ли ко ва, не го су уло ге озна че не на сло ви ма пе са ма (Спо мен на Ру вар ца) 
или драм ских де ло ва (Гло стер из Ри чар да Тре ћег) итд.

8 На ста нак не ких од на ве де них де ла о Ла зи Ко сти ћу био је ди рект но или ин ди рект но 
под стак нут деј ством тог ме ха ни зма: Ho mo vo lans Не на да Про ки ћа је на стао као по руџ би на 
за обе ле жа ва ње ју би ле ја 40 го ди на про фе си о нал ног рада сом бор ског На род ног по зо ри шта, 



ути ца ја на устрој ство драм ског об ли ка. Оту да је са свим при род но и оче ки-
ва но, мо жда и оба ве зу ју ће пре ма „на ру чи о цу“, да пи сац, лик Ла зе Ко сти ћа 
пред ста ви што ве ро до стој ни је, да из гра ди што вер ни ји књи жев ни (драм ски) 
пор трет гра ђан ске осо бе пред ста вље ног ли ка. Ве ро до стој ност је онај ква-
ли тет тек ста на осно ву ко јег чи та лац про ве ра ва ко ли ко се ствар ност пред-
ста вље ног ли ка Ла зе Ко сти ћа по ду да ра са ње го вом пред ста вом о ве ли ком 
пе сни ку. У свим драм ским де ли ма, осим у Про ки ће вом ко ма ду Ho mo vo lans 
ко ји у пот пу но сти де кон стру и ше лик Ла зе Ко сти ћа, ве ро до стој ност је из-
ве де на из „us tr o ja va nja rad nje odn. za ple ta (mythos) po na če li ma vje ro vat no sti 
i nu žno sti“ (bItI2000:553).Из тих раз ло га у драм ским де ли ма San ta Ma ria 
del la Sa lu te, Ка мо но ћи, ка мо да ни, Рап со ди ја, Од ра ја до без ње ни це, Го зба, 
ау то ри по се жу за осо бе но сти ма лич но сти, анег до та ма, зго да ма, до ку мен-
ти ма да би их увр сти ли у фа бу лу и угра ди ли у мо ти ва ци о ни си стем ко ји 
би ство рио ути сак и илу зи ју исти ни тог до га ђа ја. „Za pje sni ka, da kle, ni je 
va žna po vi je sna isti na, ne go vje ro vat nost, vje ro do stoj nost ono ga što iz no si, spo-
sob nost uop ća va nja ono ga što tvr di“ (PavIS2004:403). Оту да про сти че: што је 
драм ско де ло при год ни је, то је ве ро до стој ни је. Та ко се не ке осо би не при-
ват не осо бе Ла зе Ко сти ћа (гим на сти ци ра ње, хе до ни зам, игра ре чи ма, скло-
ност ка лам бу ри ма, итд. ) те из ве сни де та љи и обе леж ја из ње го вог жи во та 
(но ше ње књи жи це под ко шу љом Сан пре све те Ма те ре Бо жи је, од ла зак 
Ко сти ћев у на ле че ње у Беч, бо ра вак на Це ти њу, Пе тро гра ду и Ве не ци ји, 
Лен ки на смрт, смрт Ју ли ја не Па ла нач ки) по ста ју кон стант ни, до ми нант ни 
и оба ве зни мо ти ви у драм ским де ли ма о ње му. О овим се де та љи ма до га-
ђа ји ма или при по ве да, алу ди ра на њих или су по ста ли раз ви је не драм ске 
сли ке, па чак и те мат ска осно ва де ла (од ла зак на ле че ње у Беч у Ка мо но ћи, 
ка мо да ни).

4.ТемаТСкиоПСег. Све дра ме у ко ји ма је Ла за Ко стић про та го нист, 
од но сно лик ко ји је у сре ди шту рад ње има ју сро дан те мат ски оп сег: жи вот 
и де ло ве ли ког пе сни ка у ми ре њу или су ко бу са па ла нач ким све том, од но сно 
жи вот ге ни јал ног пе сни ка у су да ру са про вин циј ским жи во ти ма. Ова те ма 
је ва ри ра на на раз ли чи те на чи не и за ви сно од фа бу ле као гра ђе драм ског 
де ла до би ја свој жан ров ски об лик. У San ta Ma ria del la Sa lu te пред мет ин те-
ре со ва ња ау то ра су до га ђа ји по след ње де це ни је пе сни ко вог жи во та, дра ма-
тич ни до га ђа ји ко ји во де до пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te. Ho mo vo lans је 
сно ви ђе ње кри ти ча ра и са вре ме ни ка Ла зе Ко сти ћа, на кра ју два де се тог 
ве ка ко је се пре пли ће са ствар но шћу Ко сти ће ве епо хе: ре кон струк ци ја за вр-
ше не про шло сти, усме ре на пре ма ре тро спек ци ји. У Ка мо но ћи, ка мо да ни 
те ма је опро штај сом бо ра ца пред Ко сти ћев од ла зак на ле че ње у Беч. У 
драм ској рас пра ви Го зба те ма ти зу ју се су љу ба ви и гре хо ви Ла зе Ко сти ћа, 
али на осно ву књи ге Жи вот пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te. Рап со ди ја та ко ђе 

Ка мо но ћи, ка мо да ни као по руџ би на Ву ко вог Са бо ра и истог по зо ри шта, опе ра Лен ка је 
по руџ би на Опе ре Срп ског на род ног по зо ри шта из Но вог Са да.
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те мат ски об у хва та до га ђа је из жи во та Ла зе Ко сти ћа у по след њој де це ни ји 
де вет на е стог ве ка – по знан ство са Лен ком и љу бав ко ја се ја вља, Ко сти ће ва 
же нид ба. Исти те мат ски круг је око сни ца опе ре Лен ка, као и у дра ми Од 
ра ја до без ње ни це.

5.Жанр.Ка да је на ве ден, а на гла шен је и опи сан у под на слов ној од ред-
ни ци, у не ко ли ко дра ма о Ла зи Ко сти ћу, озна ка је ау то ро вог гле ди шта на 
свет о ко јем го во ри у дра ми и на чи на на ко ји ће тај свет би ти пред ста вљен. 
„Lik je ža riš te naj ve ćeg de la žan rov skih te o ri ja. To obič no uklju ču je mnoš tvo sup-
til nih mo ral nih ana li za, poš to lik pred sta vlja per so nal ni vid mo ral nih vred no sti” 
(Fauler2015:24). Схва ћен као жан ров ска озна ка, лик Ла зе Ко сти ћа по ста је 
те ма, усло вља ва жа нр дра ме о Ла зи Ко сти ћу у сми слу ари сто те лов ског 
устрој ства тра гич ког ју на ка ко ји не до спе ва у не сре ћу услед сво је зло сти, 
не го због сво је тра гич ке кри ви це. Ла за Ко стић от кри ва кли цу свог дра ма-
тич ног без на ђа ис ка зом „da su se si le ne ke zle uro ti le, da me ne ki svi re pi bo go vi 
ju re“ (lukIć1980:150)и већ у пр вој сце ни озна ча ва ка рак те ри сти чан жа нр 
ко ји се мо же де фи ни са ти син таг мом пе снич ка дра ма. 

Лу ки ће ва San ta Ma ria del la Sa lu te je бли же од ре ђе на као „dra ma u dva 
de la“, чи ме ау тор ука зу је на оп штост пој ма Дра ме, „озбиљ не вр сте“, син те зу 
ко мич ног и тра гич ног. Пе тар Ми ло са вље вић да је још де таљ ни је жан ров ско 
обра зло же ње. На во ди да је ње гов драм ски об лик Го зба драм ска рас пра ва о 
љу ба ви и гре си ма Ла зе Ко сти ћа са чи ње на на осно ву књи ге Жи вот пе сме 
San ta Ma ria del la Sa lu te, су ге ри шу ћи да до бро уте ме ље но ту ма че ње пе сме 
у кон тек сту фран цу ског днев ни ка Ла зе Ко сти ћа, би о граф ских по да та ка о 
по след њим го ди на ма жи во та Ла зе Ко сти ћа, те ње го вој же нид би са Ју ли ја-
ном Па ла нач ки, чи та лац при хва ти као жа нр. У ру ко пи су дра ме Ка мо но ћи, 
ка мо да ни, ау тор под ра зу ме ва ју ћи ка рак тер при год не дра ме у под на сло ву 
озна ча ва дра му: „rad ni na slov; ve ro vat no će bi ti pro me njen u to ku ra da, po su ge-
sti ji...“ (DorIć 1991:1). Бли же од ре ђе ње Рап со ди је Вла ди ми ра Б. Јо ва но ви ћа 
је „мelanholično-lir ska dra ma me đu ja vom i međ snom“. У овој жан ров ској 
озна ци, ко јој се стил ској и пси хо ло шкој ка рак те ри сти ци при до да је и део сти ха 
Ко сти ће ве кључ не пе сме за раз у ме ва ње ње го ве по е зи је, ау тор пот цр та ва 
те жњу да од го нет не тај ну пе снич ког ства ра ња. И то ону, нај при зем ни ју, нај-
праг ма тич ни ју стра ну ства ра ња: ис пи си ва ње са мог сти ха, тре ну так у ко ме 
се ми сао пре тва ра у за пи са ни об лик. И у на мен ској дра ми Од ра ја до без ње
ни це, драм ском тек сту ко ји је на стао у окви ру про јек та ко јим се под сти че 
кул тур ни ту ри зам ау тор озна ком “љу бав на дра ма Лен ке Дун ђер ски и Ла зе 
Ко сти ћа“ не дво сми сле но упу ћу је на жа нр, те му, глав ни про блем ко ма да.

Дра ме чи ја су те ма жи вот и де ло Ла зе Ко сти ћа, има ју по ет ску вред ност, 
ко ју им обез бе ђу је „до га ђај на ма те ри ја“ (в.PavIS2004). Иа ко де ли мич но 
ба ра та ју до ку мен ти ма, фак ти ма, оне углав ном ни су по ку шај ства ра ња илу-
зи је не по сред ног до ку мен тар ног „све до че ња“ о за мр ше ном и про тив реч ном 
жи вот Ла зе Ко сти ћа. То не зна чи да се ау то ри (па чак и Про кић ко ји Исто-
ри ју са мо под ре ђу је свом пост мо дер ни стич ком на че лу) не при др жа ва ју исто-

768



риј ских чи ње ни ца, па се у њи хо вим драм ским де ли ма, гле да но из ви зу ре 
Ла зе Ко сти ћа ука зу је у нај оп шти јим цр та ма и сли ка епо хе ко ја упот пу њу је 
и ре кон стру и ше ње го ву би о гра фи ју са до ста ве ро до стој но сти. Та ко, на при-
мер, До ри ћев Ла за Ко стић у дра ми Ка мо но ћи, ка мо да ни от кри ва циљ ко ји 
је ау тор по ста вио у сле де ћем ис ка зу: „Mo ram sa bra ti svoj ži vot...svo je mi sli. 
Je sam li ura dio sve što sam mo gao, je sam li mo gao vi še...“ (DorIć1991: 10).

6. СТрукТурадрамСкихоБликаолазикоСТићу.Ана ли за драм ских об ли-
ка у ко ји ма је Ла за Ко стић глав ни лик ука за ће не не ко ли ко осо бе но сти ових 
це ли на. Оне се уо ча ва ју нај пре у њи хо вој спољаш но сти (ме ха нич ка по де ла на 
по гла вља, ор га ни за ци ји са др жа ја) а по том на пла ну фа бу ле, оста лих ли ко ва, 
хро но то па, је зи ка, али без пре тен зи ја да се драм ска струк ту ра ана ли зи ра 
као са гла сност или од сту па ње од јед ног утвр ђе ног мо де ла, јер не по сто ји 
уни вер зал ни драм ски об лик, не го је сва ки од њих осо бен и са мо сво јан. 

Ho mo vo lans Не на да Про ки ћа (в. млаЂеновић2016)ор га ни зо ван је у 
бро је ви ма озна че них де вет сли ка ко је у па ра тек сту има ју де таљ но обра зло жен 
про стор до га ђа ња, до ба да на, рас по ред зби ва ња, на по ме не о зби ва њи ма, 
зву ци ма ко ји до пи ру и дру гим спе ци фич но сти ма ко ја се не мо гу са зна ти из 
ди ја ло га или из мо но ло га ли ко ва. Ту ма че ње књи жев не тра ди ци је по ста је 
дом ни нан тан ток драм ске при че а драм ски су коб за сно ван је на спо ре њи ма 
око ту ма че ња по е зи је Ла зе Ко сти ћа. Же сто ки опо нен ти Ла зе Ко сти ћа, нај-
моћ ни ји ау то ри те ти, во де ћи кри ти ча ри у раз до бљу срп ског мо дер ни зма 
по ја вљу ју се у дра ми као де ли мич но ин ди ви ду а ли зо ван хор ко ји ко мен та-
ри ше, опо ми ње, са ве ту је, оце њу је де ло Пе сни ка, али се и укљу чу је у рад њу. 
Хор кри ти ча ра је и озна ка чу де сног, дез и лу зи о ни стич ког те а тра ко ме Про-
кић стре ми. Иси до ра, ко ја ува жа ва Ко сти ће во де ло је ван кру га кри ти ча ра 
ко ји исме ва ју Ко сти ћа. Ње но ми шље ње и го вор од у да ра ју од на чи на на 
ко ји ми сле и го во ре оста ле „sim po zi jum ske fa ce“ (ProkIć 1985: 2)

У дра ми Ве ли ми ра Лу ки ћа San ta Ma ria del la Sa lu te у из град њи драм-
ских сли ка употребљенe су би о граф ске чи ње ни це из жи во та Ла зе Ко сти ћа 
за пи са не у ње го вим днев ни ци ма, ме мо а ри ма, пи сми ма и дру гим до ку мен-
ти ма као и дра ма ти зо ва не анег до те са вре ме ни ка. У дра ми су та ко ђе рас по-
зна тљи ви и од је ци ње го вог пе сни штва. Те би о граф ске по је ди но сти, би ра не 
су та ко да зву че као про зни пре вод са вр ше не пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te. 
Тра ги ка жи во та Ла зе Ко сти ћа, је се њи тре ну ци ње го вог жи во та у ба нал ној 
про вин ци ји, из вор су и крај њи ис ход ње го ве дра ме. Пе снич ки зах тев Ла зе 
Ко сти ћа ‒     ин си сти ра ње на јам пском пен та ме тру у сре ди ни де се тер ца и епа 
– од ре ђу је и по е ти ку дра ме San ta Ma ria del la Sa lu te. И Лу ки ћев ра ди кал ни 
скеп ти ци зам под се ћа на фи ло зоф ску и пси хо ло шку ди ле му Ла зе Ко сти ћа 
о ко јој се распра вља у дра ми: „Sum nja ti do kra ja i ve ro va ti do kra ja. I po sle 
kra ja“ (lukIć1980:165) Ла за Ко стић је, као и ли ко ви дру гих дра ма Ве ли ми-
ра Лу ки ћа – пе сник и ми сли лац европ ских ди мен зи ја сте шњен и око ван у 
па лан ци. Пе сник и ово зе маљ ски свет ко ји сре ће у Кру ше дол ском ма на сти-
ру, Но вом Са ду, Сом бо ру и Ве не ци ји је сте свет Лу ки ће ве дра ме. И дру ги 
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ли ко ви су или исто риј ски по твр ђе не лич но сти (Ју ли ја на Па ла нач ки, го спо ђа 
Дун ђер ски, Лен ка Дун ђер ски), или ти пи зи ра ни ли ко ви (слу жав ка Ме ла ни ја, 
адво кат Па га ра шки, су ди ја Ко би ла рев, сер дар, по сла ник Кра ље ви не Ср би је). 
Ка рак те ри стич но је да Лен ка у овој дра ми го во ри у сти ху и то са мо у сце-
на ма са Ла зом Ко сти ћем. А Ко стић као да го во ри ого ље ну, про зну ски цу за 
бу ду ћу ве ли чан стве ну пе сму. На тај на чин Лу кић увер љи во осли ка ва ства-
ра лач ки про цес, ре кон стру и ше на ста нак по е ме. 

У спо ља шњој струк ту ри дра ме Ка мо но ћи, ка мо да ни за па жа се ме ха-
нич ка по де ла на по гла вља ‒ шест драм ских сли ка озна че них на сло вом ко ји би 
тре ба ло да из ра зе прег нант ност рад ње, око сни цу зби ва ња: ре ка пи ту ла ци ју 
жи во та и де ла Ла зе Ко сти ћа, ње гов сми сао, упи та ност шта је сми сао ми ну лих 
да на, иш чи ле лих но ћи, у шта је по тро шен жи вот. Ка мо но ћи, ка мо да ни об у-
хва та је дан дан у жи во ту Ла зе Ко сти ћа, ње гов „сом бор ски усуд“. Део фа бу ле 
ко ји се ни је мо гао пред ста ви ти на сце ни ис при чан је. И он до пу ња ва драм ску 
са да шњост. Ау то ро ва те жња би ла је да се у огра ни че ном вре ме ну ка же што 
ви ше де та ља из жи во та Ла зе Ко сти ћа. У осно ви струк ту ре ли ка Ла зе Ко сти-
ћа у До ри ће вој дра ми Ка мо но ћи, ка мо да ни, је сте кон фликт чо ве ка и све та, 
онај, пре ма ту ма че њу Кар ла Гут кеа, кон сти ту тив ни еле ме нат сва ке дра ме.

Драм ска рас пра ва Го зба Пе тра Ми ло са вље ви ћа при мер је тек ста по-
доб ног за на ста нак пост драм ског по зо ри шта. У ње му се уме сто рад ње при-
ка зу је јав но про ми шља ње усло ва на стан ка San ta Ma ria del la Sa lu te Ла зе 
Ко сти ћа, нај чу ве ни је пе сме на срп ском је зи ку. Обра зла жу ћи соп стве ни 
ства ра лач ки по сту пак ау тор на гла ша ва да ни ње гов драм ски есеј не сле ди 
прин ци пе ари сто те ли зма, па је оту да при ча дру го сте пе ног зна ча ја, а по-
след ње го ди не Ла зе Ко сти ћа „из ко јих се ро ди ла ње го ва ла бу до ва пе сма“ 
(милоСављевић 1991: 282), по ста ле су цен трал ни про блем есе ја. Оту да ов де 
не ма ни ли ко ва са „це ло ви тим би о гра фи ја ма“, не го су то „дис пу тан ти, но-
си о ци ста во ва и иде ја“, и то раз вр ста ни у две гру пе: по зна те књи жев не 
лич но сти и, у про бле ма ти ку и те ма ти ку рас пра ве упу ће ни, али „без и ме ни“ 
дис пу тан ти. Ау тор је из ри чит: го вор је ов де нај ва жни ји, у слу жби је ми сли, 
„ди а но је“, као че твр тог де ла дра ме, а то је рас пра ва о пе сми San ta Ma ria 
del la Sa lu te а ко ја је сте цен трал ни про блем дра ме, а не по вод за дра му, као 
што је то, апо стро фи ра Ми ло са вље вић, у слу ча ју дра ме Ве ли ми ра Лу ки ћа.

На кра ју, по ста вља ју ћи пи та ње да ли се ова кав текст мо же сцен ски 
ре а ли зо ва ти Ми ло са вље вић се при бли жа ва по и ма њу пост драм ског те а тра. 
На сли чан на чин о сцен ском при кази ва њу фи ло зо фи је го во ри Ле ман:

„Fi lo zo fi ja se scen ski pri ka zu je u iz ved ba ma kao Sim po zij i Fe dar na ber lin-
skoj Scha ubühne. To da su se u de ve de se ti ma in sce ni ra li Pla to no vi tek sto vi (...) 
da se ka za liš ni pro jek ti za sni va ju na tek sto vi ma Fre u da ili Ni etzschea – sve to 
po ka zu je oči to eta bli ra nje vr ste scen skog ese ja na kra ju sto lje ća na či jem je po-
čet ku Ed ward Gor don Craig za mi si lio ‒ ta da ne re a li zi ra no – pri ka zi va nje svih 
Pla to no vih di ja lo ga“ (lehmann 2004: 150).

Ау тор на во ди основ не еле мен те свог тек ста: Ко сти ће ву пе сму San ta 
Ma ria del la Sa lu te, основ ни текст рас пра ве о о пе сми, ци та те по је ди них ау то-
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ра о пе сми, дру ге Ко сти ће ве тек сто ве, фо то гра фи је, му зич ку прат њу, сце но-
гра фи ју те па ра ле ле са Пла то но вом Го збом до да ју ћи да се са тим еле мен ти ма 
„не мо же пра ви ти ми ме тич ки те а тар. Они тра же да се те а тар ски дру га чи је 
ми сли, да се ко ри сте ис ку ства мо дер ног те а тра, фил ма, итд ...“ (милоСавље
вић1991:283). Ау тор по се ду је свест о се ми о ло ги ји по зо ри шта и о то ме да 
се она ни кад не ће осло бо ди ти лин гви стич ког мо де ла чи та ња и тек ста (DIPon 
2004: 88). Го зба је ме та тек сту ал на тво ре ви на, на ви ше ни воа. У овом драм-
ском есе ју ау тор ме ђу тек сту ал но на до ве зу је, про жи ма, укр шта и вр ши дру ге 
ме ђу тек стов не ком би на ци је. 

У дра ми Рап со ди ја Вла ди ми ра Б. По по ви ћа, Лен ка Дун ђер ски ка же 
Ла зи Ко сти ћу: „Ми сли ла сам да си хе рој, али то ти ни си“. У Ко сти ће вом 
од го во ру на ову при мед бу „Пе сни ци ни ка да ни су би ли пра ви хе ро ји, јер 
он да не би би ли пе сни ци“ (ПоПовић2016)ис ка за на је срж овог драм ског 
де ла, ње гов жан ров ски кључ. По по вић де ми сти фи ку је, де тро ни зи ра пе снич-
ко би ће и лич ност Ла зе Ко сти ћа сво де ћи га на лик из ко ме ди је са ме лан хо-
лич но-лир ским еле мен ти ма што ис ти че на во ђе њем жан ров ског од ре ђе ња 
у под на сло ву де ла: „ме лан хо лич но-лир ска дра ма ме ђу ја вом и мед сном“. 
Јо ва но вић све сли ке озна ча ва бро јем, али их и на сло вља ва, и ти ме чи ни 
рад њу пре глед ни јом, згу сну ти јом. Сцен ске на по ме не су де таљ но раз ра ђе не, 
на ро чи то опис ме ста до га ђа ја, про сто ри се у ко ма ду ме ња ју, као и у оста лим 
драм ским де ли ма о Ла зи Ко сти ћу. И Вла ди мир Б. По по вић гра ди лик Ла зе 
Ко сти ћа по ла зе ћи од анег до та, али их раз ра ђу је, по ја ча ва или се уда ља ва 
од њих, па пре у ве ли ча ва осо би не ко је од ли ку ју Ла зу Ко сти ћа, пре ди мен-
зи о ни ра их. У Рап со ди ји је Ла за Ко стић и акр о ба та, вешт пли вач, љу бав 
из ме ђу Лен ке и ње га пред ста вље на је плот ски, сек су ал но. На мо мен те ова 
дра ма по при ма и од ли ке во дви ља. Оту да ни го вор Ла зе Ко сти ћа ни Лен кин, 
ни ти оста лих ли ко ва Ла зин не ма ју „те жи ну“, по е тич ност, му дрост, ли рич-
ност. Њи хов је ис каз по јед но ста вљен, упр о шћен. 

Јед но чин ка, дра мо лет Од ра ја до без ње ни це Зо ра на Су бо тич ког је при-
мер при год ни це, тач ни је на мен ске дра ме. Текст је на стао у окви ру про јек та 
ко јим се под сти че кул тур ни ту ри зам, „као ту ри стич ки бе де кер кроз јед но 
вре ме“. Од ра ја до без ње ни це је јед но став ни ја, ка мер на драм ска фор ма, низ 
мо но ло га и не ко ли ко ди ја ло шких сце на про ис те кла из на ме не ‒ од ре ђе не 
про сто ром ко ји су ге ри ше ау тор у сво јој праг ма тич ној на ка ни. Су бо тич ки 
та ко ђе ко ри сти би о гра фе ме ‒ анег до те из жи во та ау то ра ме ђу ко ји ма и ону о 
пла ну Ла зе Ко сти ћа да уда Лен ку за Ни ко лу Те слу. С об зи ром на чи ње ни цу 
да је реч о јед но став ни јој драм ској фор ми, те анег до те ни су раз ра ђе не у драм-
ске сли ке као у дру гим драм ским де ли ма о Ла зи Ко сти ћу, не го о њи ма при-
по ве да ју ли ко ви у јед но чин ки. За „љу бав ну дра ма Лен ке Дун ђер ски и Ла зе 
Ко сти ћа“ ка ко овај драм ски об лик озна ча ва ау тор, ка рак те ри стич но је и упли-
та ње гле да ла ца у рад њу ко ма да, дез и лу зи о ни стич ки „уме так“ или „бруј 
мње ња“ ка ко га на зи ва ау тор ко је за хва та це лу че твр ту сце ну ко ма да: „U ovom 
de lu pu bli ka po sta je deo pred sta ve, po de lje ne su afi še na ko ji ma pi šu od re đe ni sta-
vo vi i mnje nja“ (SubotIčkI2016). У из ве сним де ло ви ма јед но чин ка Од дра ме 
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до без ње ни це по при ма еле мен те аги тов ке и пр о па ган ди стич ког упри зо ре ња 
(ди рект на упо тре ба ре клам ног сло га на је ве што и са свим мо ти ви са на).

Број ни су при ме ри ин кор по ри ра ња сти хо ва Ла зе Ко сти ћа у ау тен тич ну 
драм ску струк ту ру ко ја се те мат ски осла ња на ње го во де ло или би о гра фи ју, 
а по том и пре тва ра ње умет ну тих сти хо ва у сон го ве и дру ге му зич ке об ли-
ке. На ро чи та рит мич ност, при род на ме ло дич ност по е зи је Ла зе Ко сти ћа 
пре по ру чу је се као по тен ци јал на му зи ка. Ла за Ко стић те жи ка пе сми ко ја 
би би ла пе ва на „pu nim i uz vi še nim gla som, ko ja će je ča ti kao or gu lje, ko ja će 
se ori ti kao da je pe va hor“ (PavlovIć1979:411). Ла за Ко стић ко ри сти стил ске 
еле мен те по ја ча ва ња, на гла ша ва ња, по тен ци ра ња ка ко би се омо гу ћио за мах 
и гла сност пе сме. Ње го ве пе сме од ли ку је пе вљи вост, бо гат ство во ка ли ма, 
ка рак те ри стич на звуч ност. Ко стић це лог ве ка тра жи ха р мо ни ју сфе ра, „веч ни 
ко смич ки звук“. Му зич ко-рит мич ка ор га ни за ци ја Ко сти ће ве пе сме за сно-
ва на је на ти пич но гу слар ском де се те р цу у ко јем пе сник ви ди оства ре ње 
пе снич ке ле по те. Ко стић ко ри сти и у по е зи ји и у сво јим драм ским де ли ма 
не си ме трич ни и си ме трич ни де се те рац, си ме трич ни осме рац. Уну тра шњу 
ар хи тек то ни ку Ко сти ће вих сти хо ва чи не зву ци на род не по е зи је (је ка од гу-
са ла) укр ште на са зву ци ма пре у зе тим из свет ске по е зи је. У дра ми Ра до сла ва 
Зла та на До ри ћа Ка мо но ћи, ка мо да ни му зи ка на сти хо ве Ла зе Ко сти ћа 
до ми нант на по ја ва. Ком по зи тор Ми ро љуб Аран ђе ло вић Ра син ски је у сти-
хо ви ма ко је је у драм ску струк ту ру „умет нуо“ пи сац До рић, ус пео да укр сти 
кла сич ну сли ку и фол клор ни ме тар. 

Зву ков на рас кош, му зич ко-рит мич ки им пул сив на пе снич ка ме ло ди ја, 
сти хо ви Ла зе Ко сти ћа на осно ву ко јих је мо гу ће ство ри ти сло же ни ју му зи ку, 
вр хун ску хар мо ни ју и ап со лут ни склад, Пе ро Зу бац је ис ко ри стио за ли бре-
то опе ре Лен ка на осно ву ко јег је Ми ро слав Штат кић ком по но вао опе ру. 
Лен ку од ли ку је рав но ме ран рас по ред основ них еле ме на та драм ске рад ње 
‒ ли ко ва, као и си ту а ци ја, ат мос фе ре и сре ди не и њи хо ва ак ци ја, ори ги нал но 
и суп тил но про ту ма чен од нос Лен ке и Ла зе Ко сти ћа. Ком по зи тор Штат кић 
на гла ша ва ути цај ли бре ти сте на ком по но ва ње опе ре, на ро чи то пев ни стих: 
„Ta či nje ni ca je od re di la i me lo dij sko-har mon ski je zik de la i ob li ko va la ga u 
prav cu na rod ne oper ske for me (ili neo na ci o nal nog umet nič kog prav ca)“ (ŠtatkIć
2016). Опе ра Лен ка је дра ма тич на, уз бу дљи ва, у њој се по ма ља ју ан та го ни-
стич ке си ле (вер бал но су прот ста вља ње Лен ки не мај ке Со фи је и Ла зе Ко-
сти ћа, нпр), су че ља ва ју два по гле да на свет, рат, го ло го та и пат ња јед ног 
на ро да до во де су у ве зу са суд би ном Лен ки ном. Али овај сцен ско-му зич ки 
об лик са др жи и про зрач ну, ле пр ша ву сли ку чу де сне то пли на де тињ ства 
(Лен ки на де ти ња пе сма). Ка рак те ри стич но је и по сто ја ње ме та те а тар ских 
сли ка ко је по ка зу ју ко ли ко је Ла за Ко стић при вр жен те а тру, он пи ше о те-
а тру и за те а тар. По че так дру гог чи на је, још из ра зи ти ји у том по гле ду ‒ са-
др жи за хвал ни цу Ан то ни ја То не Ха џи ћа9, пр вог управ ни ка Срп ског на род ног 

9 Ми ли вој Не нин под се ћа ка ко га мла ди Ла за Ко стић по себ но „по шту је, во ли, ко ме 
без ре зер вно ве ру је и ко ме се нај че шће обра ћа у пи сми ма“ (ненин2014:62)
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по зо ри шта, гра ди те љу и до бро тво ру Ла за ру Дун ђер ском чи ме се исто вре-
ме но до ча ра ва ат мос фе ра гра ђан ског Но вог Са да ко ји „док је Ла зе, док је 
Зма ја, срп ској пе сми ни кад кра ја“ (зуБац–шТаТкић 2016: 16). Мо же да за зву-
чи у из ве сној ме ри не при род но за бри ну тост Лен ки на за на ци о нал но би ће, 
али ако се тај де таљ чи та као ау тор ска тен ден ци ја да се оба ве зно ис пу ни 
јед на од кон вен ци ја на ци о нал не опе ре он да та кав ути сак ва ља за не ма ри ти. 
Ау тор ан ти ци пи ра до га ђа је, ње гов ју нак на го ве шта ва ства ра ње нај ве ће пе-
сме на срп ском је зи ку: „О ва ма, кад бих умео/ веч ну бих пе сму ство рио/...о 
ва ма, Го спи од спа са, / из ко је сун це се ја вља/ о зво ну ва шег гла са/ о сме ху 
леп шем од здра вља “ (зуБац–шТаТкић2016:20). Са свим оче ки ва но и опер-
ски ли бре то Лен ка, као и сва драм ска де ла о Ла зи Ко сти ћу су „po priš te per mu-
ta ci je i tran sfor ma ci je dru gih tek sto va“ (bItI2000:224),пр вен стве но ци та та 
из Ко сти ће ве по е зи је. 

7. каракТеризацијаликалазекоСТића. Лик Ла зе Ко сти ћа мо же се ана-
ли зи ра ти као при ка за ни по је ди нац, или тип (пе сни ка, ин те лек ту ал ца), али 
се та ана ли за не мо же све сти са мо на ана ли зу ње го вих етич ких или пси-
хич ких ка рак терис ти ка, или ње го ве би о ло шке или со ци јал не усло вље но сти. 
Про у ча ва ју ћи ње гов лик ва ља има ти на уму да је лик „pri su tan is klju či vo i 
je di no u knji žev nom dje lu, i da pre ma to me pro iz la zi sa mo iz na či na na ko ji je 
ob li ko va na ne ka je zič na tvo re vi na“ (Solar2007:212),али то не ће би ти до вољ но. 
Осим ка рак ге ри за ци је ли ка Ла зе Ко сти ћа, ов де ће би ти ну жно укљу че на и 
ди мен зи ја би о граф ског и исто риј ског ли ка Ла зе Ко сти ћа па је упо ре ђи ва ње 
књи жев но об ли ко ва ног ли ка и „ствар не осо бе“, Ла зе Ко сти ћа оба ве зан де-
ло круг ис тра жи ва ња. 

У свим драм ским де ли ма у ко ји ма деј ству је лик име на Ла за Ко стић, 
он је је двој ник „ствар не“ осо бе, упо тре бљен у сми слу про та го ни сте. По-
моћ ни текст, ди да ска ли је, па ра текст, са мо на пр ви по глед де лу је као не 
на ро чи то ва жан еле ме нат, а уи сти ну мно го го во ре о ди мен зи ји ли ка Ла зе 
Ко сти ћа. По пис осо ба у драм ским де ли ма у ко ји ма је Ла за Ко стић упле тен 
у рад њу, струк ту ри ран је углав ном, та ко да је Ла за Ко стић име но ван, ини-
ди ви ду а ли зо ван (San ta Ma ria del la Sa lu te, Ка мо но ћи ка мо да ни, Срп ска 
Ати на, Кад би Сом бор био Хо ли вуд). У дра мо ле ту Од ра ја до без ње ни це у 
по пи су ли ца на пр вом ме сту је Лен ка Дун ђер ски а на дру гом Ла за Ко стић, 
док се у „ме лан хо лич но-лир ској ме ло дра ми ме ђу ја вом и мед сном“ Рап со
ди ја Вла ди ми ра Б. По по ви ћа ин си сти ра чак и на жи вот ној до би: Ла за Ко стић 
је опи сан као „51 го ди ну стар по е та“, а Лен ка Дун ђер ска „око 21 го ди ну 
ста ра Ла зи на љу бав“. Лик Ла зе Ко сти ћа је ди но ни је име но ван у дра ми Ho mo 
vo lans Не на да Про ки ћа, не го озна чен име ни цом Пе сник. Упра во ова кав 
пи шчев по сту пак већ у име но ва њу ли ко ва ука зу је на сло же ни ји по сту пак 
из град ње ли ка, и на ње го во дру га чи је функ ци о ни са ње и по твр ђу је ва жност 
па ра тек ста. Упр кос то ме чи та лац у овој дра ми не дво сми сле но за кљу чу је да је 
пе сник Ла за Ко стић глав ни лик дра ме, иа ко је и „хи је рар хи ја ли ко ва“ вар љи ва: 
Пе сник је по ста вљен не где у сре ди ни ли сте ли ко ва, са а свим не у па дљи во, 

773



као да ни је про та го ни ста. И оста ли ли ко ви име но ва ни су шту ро, не пот пу но 
у од но су на њи хо ва ствар на, књи жев но-исто риј ска, би о гра фиј ска од ре ђе ња 
(Вељ ко, Љу бо мир, Јо ван, Бог дан, Иси до ра) или ни су ни име но ва ни (ста ри-
ји све ште ник, мла ђи све ште ник). Је ди ни лик ко ји има име и пре зи ме је Ја ша 
Ша шин, пан дур за по слу гу. У дру гим де ли ма он је или у са мом вр ху ли сте 
(Ка мо но ћи, ка мо да ни) или на дру гом ме сту (San ta Ma ria del la Sa lu te). Код 
Лу ки ћа не ма по да та ка о иден ти те ту, до бу, ка рак те ру, те ле сном из гле ду – нај-
ви ше по да та ка пру жа по пис ли ца ко ји да је До рић, у дра ми Срп ска Ати на у 
ко јој је у по пи су ли ца опи сан на нај по туп ни ји, ско ро ад ми ни стра тив ни 
на чин: „др ЛА ЗА КО СТИЋ, по е та и прав ник, Ко стин ста ри ји при ја тељ“. У 
дру ге две дра ме у ко ји ма се по ја вљу је Ла за Ко стић по крај ње го вог име на и 
пре зи ме на је од ред ни ца „пе сник“. У по је ди ним драм ским де ли ма да та је 
кон сте ла ци ја ли ко ва, по ро дич не ве зе („Ђо ка Чор дар, Ла зин кум“), дру штве-
ни од но си („ар хи ман дрит Га ври ло Зме ја но вић, Ла зин при ја тељ и са вест, 
ста ре ши на ма на сти ра Кру ше дол“ у Рап со ди ји). 

Име но ва ње ли ка је та ко ђе вр ло зна чај но. „Ka rak te ri za ci ja je po stu pak za 
ras po zna va nje li ka, dok je naj jed no stav ni ji po stu pak ka rak te ri za ci je – na di je va nje 
ime na, ime no va nje li ka“ (rISter 1985: 51). Па вис чак сма тра да је то пре су дан 
„čin za nje go vo de fi ni ra nje i za na čin na ko ji će se na nje ga gle da ti ti je kom za-
ple ta, što god uči nio ili re kao. To je dra ma ti ča re va pr va ri ječ, ali če sto i po sled nja“ 
(PavIS2004:273).Ле синг је та ко ђе го во рио о то ме, на гла ша ва ју ћи да ће сва ки 
пе сник оста ви ти ли ко ви ма њи хо ва пра ва име на: „pr vo, što smo već na vi kli 
da pri zvu ku tih ime na mi sli mo na od re đe ni ka rak ter ka ko se po ka zu je u opšto sti; 
i dru go, za to što za pra va ime na iz gle da da uz njih idu i pra vi do ga đa ji i sve što 
se je dan put do go di lo iz gle da ve ro do stoj ni je od onog što se ni je do go di lo“ (leSIng
1989:297).

Лик Ла зе Ко стић у драм ским де ли ма је ди на ми чан (Рап со ди ја) ви ше-
зна чан и ин ди ви ду а лан (Ho mo vo lans), ре а ли сти чан (Ка мо но ћи, ка мо да ни). 
Мо гу ће је у раз вр ста ва њу ли ко ва Ла зе Ко сти ћа при ме ни ти и мо ра ли стич ку 
ти по ло ги ју: та ко у San ta Ma ria del la Sa lu te ис кр са ва по но сан ин ди ви ду а лист 
ко ји по сле су ко ба са по сла ни ком Кра ље ви не Ср би је те ра ово га „у не до ка-
за ну враж ју ма тер“. Фор мал на ти по ло ги ја из гра ђе на пре ма кри те ри ју му 
уло ге ли ка у рад њи по ка за ла би ка ко се око про та го ни сте гру пи шу по моћ-
ни ци и про тив ни ци. На при мер, у San ta Ma ria del la Sa lu te то је Игу ман 
ко јем Ла за Ко стић ис по ве да сво ју бес циљ ност и без над ност у пе тој де це ни ји 
жи во та за ко ју оп ту жу је свој „ус пла хи ре ни ум“. Као про тив ни ци ја вља ју 
се бр бљи ви адво кат Па га ра шки и су ди ја Ко би ла рев с ко ји ма се су ко бља ва 
(„му ка ми је да вас гле дам“) а из чи јих ре чи се по твр ђу је ње го ва пла хо ви тост.

PAGARАŠKI
Lud! To ti je pra vi lu dak: ve seo, ve seo pa od jed nom po be sni.
KO BI LA REV
Imaš ti pra vo: be san, be san pa na mah ve seo.
(lukIć 1980: 152)
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Ана ли за ли ка Ла зе Ко сти ћа нео дво ји ва је од ана ли зе оста лих ли ко ва 
с ко ји ма је он рет ко кад у са гла сно сти, углав ном је у опо зи ци ји са ћиф тин-
ским све том. „Lik mo že bi ti ne kom vr stom ži vog ok si mo ro na, istin sko me sto 
dram ske ten zi je, već sa mim tim što je pu tem me ta fo re spoj dva ju po re da ka su-
prot nih stvar no sti“ (IberSFelD 1982: 101). Ла за Ко стић се ја вља исто вре ме но 
као Пе сник, али и као гра ђа нин „ко ји жи ви до ста ба нал но“ . Ва ља има ти 
увек на уму Лу ка че во упо зо ре ње да дра ма ис кљу чу је мо гућ ност јед но стра-
ног по сма тра ња од но са чо ве ка и спо ља шњег све та. То зна чи да се пи та ње 
ка кав је драм ски чо век сво ди на пи та ње ка кав је чо век у свом од но су пре ма 
дру гим љу ди ма – ка кав је Ла за Ко стић пре ма Лен ки, Дун ђер ском, ар хи ман-
дри ту Га ври лу, Си ми Ма та ву љу, Ра ди во ју Си мо но ви ћу. Та ко се, на при мер, 
кад је реч о Ко сти ће вом од но су пре ма Лен ки, опа жа да је ње го ва уну тра шња 
ва тра под ја ре на упра во због не мо гућ но сти ре а ли за ци је те љу ба ви. Ов де је 
за пре ка ста ле шке, етич ке и ста ро сне при ро де, спу та ва ју га кон вен ци је ко је 
на ме ће дру штво: не при лич на је љу бав због ве ли ке раз ли ке у го ди на ма.

Бу ду ћи да је Ла за Ко стић, из у зет на лич ност књи жев не исто ри је, го вор 
ње го вог ли ка у свим драм ским де ли ма је ну жно ау то ре фе рен ци ја лан. Драм-
ски лик Ла за Ко стић го во ри је зи ком ње го ве по е зи је, про зних и кри тич ких 
тек сто ва, те тек сто ва о фи ло зо фи ји, по ли ти ци, је зи ком ње го вих бе ле шки и 
пи са ма, али и је зи ком ко ји драм ски ау тор би ра. У свим драм ским тек сто-
ви ма ме ђу чи јим је про та го ни сти ма Ла за Ко стић, ин тер тек сту ал но и ме та-
тек сту ал но су у кон ти ну и ра ном до ди ру. Ци та ти су до ми нант ни у свим 
драм ским де ли ма, али су упо тре бље ни та ко ве што, при род но, да су ау то ри 
драм ских теск то ва ус пе ли да по стиг ну ве ро до стој ност ли ка у је зи ку ко јим 
го во ри, успе шни су у „ими та ци ји“ је зи ка епо хе. Ла за Ко стић, као ис ка зни 
су бјект, бу ду ћи ди ја ло шки об ли ко ван, успе ва, као што по твр ђу је Ке те Хам-
бур гер, на осно ву сво је слич но сти жи во ту „u ve ćoj mje ri ne go ep ski re pre-
zen ti ra ti pri vid stvar no sti, ži vo ta“ (hamburger1976:201). Је зик оста лих ли ко-
ва са др жи осо би не ло кал них или про фе си о нал них го во ра на осно ву ко је се 
по сти же со ци јал на, про фе си о нал на и ет нич ка ка рак те ри за ци ја. С том на ме-
ром су у зна чај ној фре квен ци ји жар го ни зми, ди ја ле кат ске ре чи, вар ва ри зми, 
лек си ка ка рак те ри стич на за по је ди на за ни ма ња или дру штве не сло је ве син-
так сич ке осо би не на род ног го во ра, на род на по ре ђе ња, сен тен це на род не, 
сен тен це књи шке и ла тин ске. „Tek stu al ni lik ona kav ka kav is kr sa va pri či ta nju 
ni ka da ni je sam, on je okru žen mno gim dis kur si ma ko ji se vo de o nje mu. Bes kraj-
no ra zno rod nim dis kur si ma u za vi sno sti od isto ri je da tog tek sta“ (IberSFelD1982: 
93). У San ta Ma ria del la Sa lu te Ла за Ко стић у ди ја ло гу са Лен ком, ко ри сти 
стан дард ни књи жев ни је зик:„Ka ko da vi za vo li te me ne ta ko na pra sno. Lep ni sam, 
već sa mo si ro ma šan i star, pre star za Vas“ (lukIć 1980: 151). По вре ме но је тај 
го вор по свом са др жа ју, из бо ру ре чи, зву ков ној, рит мич кој и ин то на циј ској 
струк ту ри пе снич ки уз ви шен; „Sve što uči nih ma gla je i i osta reh ma glu pre du ći 
(lukIć1980:151). У ње го ву лек си ку про ди ру и ре чи из ње го вих пе са ма, али 
то ни су ци та ти не го упра во по је ди не ка рак те ри стич не ре чи (хрид, рај, па-
као, ти тан). У мо но ло зи ма ње гов је ис каз та ко ђе че сто пе снич ки: „A ka da oči 
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sklo pim, u san čim poč nem da pa dam, zvu ke ne be ske i taj glas za ču jem. Evo 
zna ko va nad ze malj skih, evo te sen ke i bi ća eden skog“ (lukIć 1980: 151). 

7. организацијаиСТрукТуравремена. У де ли ма Ho mo vo lans Не на да 
Про ки ћа, San ta Ma ria del la Sa lu te Ве ли ми ра Лу ки ћа, Ка мо но ћи, ка мо да ни 
Ра до сла ва До ри ћа и дру гим драм ским де ли ма у ко ји ма је Ла за Ко стић до-
ми нант ни драм ски лик aнализом сe мо гу уста но ви ти раз ли чи ти ви до ви 
тем по рал но сти. У дра ми Ho mo vo lans лик Ла зе Ко сти ћа је по ме рен у вре-
ме ну – дра ма је ор га ни зо ва на као низ драм ских си ту а ци ја из пе сни ко вог 
жи во та, али и фик тив них си ту а ци ја из са вре ме но сти ау то ра, за сно ва на на 
ре тро спек ци ји, па ра лел ним се квен ца ма, те ско ко ви ма у вре ме ну. У дра ми 
San ta Ma ria del la Sa lu te уо ча ва се уо би ча је но ли не ар но ис ку ство вре ме на у 
ко ме се ни жу драм ске си ту а ци је по след њих го ди на пе сни ко вог жи во та, као 
и у дра ми Ка мо но ћи, ка мо да ни кон цен три са ној око фик тив ног до га ђа ја, 
опра шта ња Ла зе Ко сти ћа са сом бор ци ма, пред од ла зак на ле че ње у Беч. У 
драм ским де ли ма о Ла зи Ко сти ћу ука зу је се и исто риј ски слој вре ме на, 
ин тер вен ци је ко је на ме ће епо ха ау то ра ко ји с кра ја два де се тог ве ка пи шу 
дра ме о пе сни ку на из ди са ју епо хе ро ман ти зма. Фе но мен тем по рал но сти у 
драм ским де ли ма о Ла зи Ко сти ћу има зна ча јан ути цај на ри там, ком пакт-
ност, ар ти ку ла ци ју драм ског де ла, драм ску на пе тост. Хро но ло шки гле да но 
дра ме о Ко сти ћу об у хва та ју је дан дан (Ка мо но ћи, ка мо да ни), или це лу 
де це ни ју у жи вот ном ве ку Ла зе Ко сти ћа. У San ta Ma ria del la Sa lu te, као и 
у Рап со ди ји се об је ди њу ју „је се њи тре ну ци“ жи во та Ла зе Ко сти ћа ‒ вре-
мен ски ра спон об у хва та Ко сти ћев бо ра вак у Кру ше дол ском ма на сти ру, ди-
пло мат ској слу жби у Пе тро гра ду, Ве не ци ји и по след ње го ди не жи во та про-
ве де не у Сом бо ру. У Ка мо но ћи, ка мо да ни зби ва ња об у хва та ју је дан дан а 
при се ћа њем се на сто ји ис при ча ти та ко дa „pri ka že uku pan tok, pre u re đen 
go vo rom s ci ljem da se tom to ku da smi sao“ (Sarazak 2009: 194). За Ho mo vo lans 
и San ta Ma ria del la Sa lu te je ка рак те ри стич на фраг мен ти ра на при ча. У Ho mo 
vo lan su на ро чи то: то су углав ном „kr ho ti ne ži vot nih po ve sti“ (Sa ra zak 2009: 
194) ра су те по тек сту, „sa že tak ili ta log jed nog ži vo ta, ključ ne po je di no sti i 
pred me ti, sin te ti za ci ja de lo va jed ne eg zi sten ci je“ (Sarazak 2009: 195).

8. закључак.Пи сци ко ји у сво јим драм ским де ли ма ко ри сте би о граф-
ске еле мен те има ју на уму да су чи та о ци ма и гле да о ци ма по зна те број не 
по је ди но сти жи во та и ра да њи хо вих ли ко ва:

„ја сам по сто јим са мо оно ли ко ко ли ко не ко дру ги о ме ни го во ри, 
ко ли ко ме про ме ћу „уста дру гих“ (Бах тин). Оту да углав ном Ла за Ко стић, 
ју нак10 ових драм ских де ла од го ва ра и по свом спо ља шњем ли ку и по 

10 „U dram skoj knji žev no sti ju nak je tip li ka ko ji je ob da ren iz u zet nim mo ći ma. Svo jim 
spo sob no sti ma i svoj stvi ma on nad ma šu je obič ne smrt ni ke, ali po ja va ju na ka uravnotеžuje sli ku 
čo vje ka“ (PavIS 2004: 152).
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уну тра шњим ка рак те ри сти ка ма пред ста ви ко ји чи та лач ка пу бли ка има 
у сво јој убо ра зи љи: раз ба ру ше ни пе сник ко ји ни ком не да ис пред се бе, 
ко ји жи ви за свој сан.
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Mi li vo je V. Mla đe no vić

LA ZA KO STIĆ AND THE CHA RAC TER OF LA ZA KO STIĆ IN PLAYS

S u m m a r y

The pa per pri ma rily clas si fi es the plays in spi red by the li fe of La za Ko stić (San ta 
Ma ria del la Sa lu teby Ve li mir Lu kić, Ho mo vo lans by Ne nad Pro kić, Ka mo no ći, ka mo 
da ni by Ra do slav Do rić, Rap so di ja by Vla di mir Po po vić, the ope ra li bret to Len ka by 
Pe ro Zu bac, the di scus sion play Go zba by Pe tar Mi lo sa vlje vić and a one-act play Od 
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ra ja do bez nje ni ce by Zo ran Su bo tič ki) and then analyses the per so na lity of La za Ko stić, 
the cha rac ter and struc tu re in the thick-wo ven in ter tex tu al web. It is con clu ded that the 
plays whe re La za Ko stić is the pro ta go nist ha ve a com mon the ma tic do main: the li fe and 
the work of a gre at po et in the pro cess of fin ding pe a ce or be ing in con flict with the 
small-town mic ro cosm. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Пе да го шки фа кул тет у Сом бо ру
Под го рич ка 4, Сом бор
mi li vo je_mladjenović@yahoo.com
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UDC 821.163.41.09 Ćipiko I.

Др Све тла на Љ. Ми ла ши но вић

ИДЕ АЛ СЛО БОД НОГ ПРИ РОД НОГ ЧО ВЕ КА  
У ДЕ ЛУ ИВА ЋИ ПИ КА

Циљ овог ра да је да се ука же на чи ње ни цу ка ко пе ри од на 
кра ју XIX и по чет ку ХХ ве ка, ко ји озна ча ва не ку вр сту за о кре та 
дру штва, кул ту ре, умет но сти а са мим тим и књи жев но сти ка мо-
дер ној Евро пи, ути че на по је ди не пред став ни ке но ве ге не ра ци је 
пи са ца срп ске књи жев не сце не. По ме ну те про ме не ути ца ле су, ка ко 
на жи вот ко лек ти ва, та ко и на жи вот по је дин ца у окви ру за јед ни це. 
У ту свр ху, у овом ра ду ана ли зи ра се про зни дис курс Ива Ћи пи ка 
(1869‒1923), с по себ ним освр том на ро ман За кру хом (1904).

Кључ не ре чи: Ћи пи ко, На ста си је вић, ве ри зам, евро пе и за ци ја, 
мо дер ни зам, сло бод ни при род ни чо век, Ру со.

„Ње го ви љу ди и по кре ти ко ји их но се у њи хо вим уде си ма ре
зул тат су истoријских, ге о граф ских, кли мат ских, еко ном ских 
и мо рал них при ли ка у ко ји ма се кре ћу“ (Šegota 1933: 6).

Сли ка друш твeних про ме на с кра ја XIX и по чет ка ХХ ве ка1 ути че, 
пре све га, на са мо дру штво, али и на по је дин ца. Јед ном реч ју, у пи та њу је 
јед но смут но и пре ла зно вре ме у ко јем сва ки по ку шај ин ди ви ду ал но сти про-
па да. Пре ма то ме, мо же мо ре ћи, да је на не ки на чин ство ре на иде ал на под ло га 
за рас пра ву о по ла ри за ци ји дру штва, у окви ру ко је је, он да, по себ на па жња 
по све ће на при чи о суд би ни по је ди на ца. Ка да је у пи та њу по ла ри за ци ја дру штва, 

1 Дру га по ло ви на XIX ве ка (на ро чи то пе ри од на кон Бер лин ског кон гре са 1878) до но-
си ко ре ни те про ме не у срп ском дру штву. До ла зи до ду го оче ки ва не мо дер ни за ци је (ја ча ње 
гра ђан ства, ур ба ни за ци ја, ин ду стра ли за ци ја). По зи ци ја у дру штву ви ше ни је би ла од ре-
ђе на ро ђе њем, већ се сти ца ла обра зо ва њем. На и ме, још у пе ри о ду из ме ђу 1830. и 1839. го-
ди не, на кон уста нич ких бор би и ди на стич ких пре о кре та, за по чи ње про цес осло ба ђа ња 
срп ског се ља ка од тур ског об ли ка фе у дал не вла да ви не, с тим да су за др жа не по ро дич не 
за дру ге ко је су у се би но си ле прин цип ко лек тив ног вла сни штва, док су аграр ни за ко ни у 
сми слу обез бе ђи ва ња очу ва ња ма лог зе мљи шног по се да оста ли на сна зи чак до три де се тих 
го ди на ХХ ве ка.
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реч је о по ја вљи ва њу све ја сни је ди стинк ци је на ре ла ци ји се о ска па три јар-
хал на за јед ни ца (ре пре зент ста рих фе у дал них вре ме на, чи ја вла да ви на до-
жи вља ва свој пот пу ни за ла зак) – гра ђан ско дру штво (основ на те ко ви на 
мо дер не евро пе и за ци је, ко ја је у екс пан зи ји, а на ро чи то по сле Бер лин ског 
кон гре са 1878. го ди не). Но во гра ђан ско дру штво, као ти пи чан ве сник мо-
дер ног вре ме на, тра жи сво је ме сто под Сун цем, и то та ко што, пре све га, 
те жи да уни шти све те ко ви не ста рог вре ме на – то се очи та ва у из у зет но 
те шком по ло жа ју се ља ка (зе ле на ши, ма ло гра ђан ски чи нов нич ки апа рат, 
цр ква, суд, шко ла, све се то уро ти ло да ве ли ким ка ма та ма и не пра вед ним 
су до ви ма са тре па три јар хал ну се о ску по ро ди цу). С дру ге стра не, та кве осва-
јач ке пре тен зи је при род но ра ђа ју по тре бу и за уну тра шњим рас ко лом, та ко 
да већ на са мом по чет ку до ла зи и до ра сло ја ва ња са мог гра ђан ског дру штва. 
Ве о ма бр зо до ла зи до по ла ри за ци је тек ро ђе ног мо дер ног дру штва на ма-
ло гра ђан ску ве ћи ну и ин те лек ту ал ну ма њи ну.2 Има ју ћи све ово у ви ду, не 
тре ба да нас чу ди чи ње ни ца да је на сту пи ло пре ла зно вре ме, не где из ме ђу 
Ис то ка и За па да, на ни чи јој зе мљи. Ова ква си ту а ци ја усло вље на, ре кли смо, 
не у мит ним точ ком исто ри је ко ји до во ди до ве ли ких дру штве них про ме на, 
нео до љи во асо ци ра на не ку вр сту об ре да пре ла за. Да под се ти мо, об ре ди 
пре ла за у сво јој осно ви под ра зу ме ва ју по на вља ње кључ них жи вот них си-
ту а ци ја као део ко лек тив не це ре мо ни је до ка зи ва ња сна ге ко лек ти ва и дру-
штва и као об лик уво ђе ња по је дин ца у оба ве зе и при ви ле ги је ко је пру жа 
ко лек тив ни чин пре ла за из јед ног дру штве ног, фи зич ког и ду хов ног об ли-
ка по сто ја ња у дру ги (в. Ге неп 2005). Ако на тај на чин по сма тра мо ства ри, 
ја сно је да се по је ди нац у овом вре ме ну тран зи ци је (сме на ста рог и но вог 
на кра ју XIX и по чет ку ХХ ве ка) за те као у за ча ра ном кру гу не ке вр сте об ре-
да пре ла за, ка да тре ба да за ме ни јед ну дру штве ну сре ди ну дру гом. Зна мо 
да је у слу ча ју об ре да пре ла за нај о па сни ја си ту а ци ја упра во у тре нут ку 
ка да је дин ка ни је пот пу но на пу сти ла јед ну сре ди ну (или об лич је), а ни 
пот пу но се при ла го ди ла дру гој сре ди ни (од но сно об лич ју). Деј ство ма гиј-
ских си ла при ро де наjјаче је упра во у овом пе ри о ду, а са мим тим је и је дин-
ка из ло же на ве ћој опа сно сти од не до вр ше но сти об ре да пре ла за, од но сно 
кре ће се на иви ци са мо у ни ште ња. 

1. СликадрушТвенезаједницеиПокушајодмеТањаПојединца–Први
ПродукТиновонаСТалихПромена(закрухом3). Ве ћи на про у ча ва ла ца Ћи-

2 Упра во у овој чи ње ни ци и ле жи осно ва про зног дис кур са Ива Ћи пи ка. Про у ча ва-
ју ћи Ћи пи ков књи жев ни опус, Бран ко Ла за ре вић у тек сту Иво Ћи пи ко (1912) уо чио је да се 
у про зи овог пи сца ве о ма ја сно иш чи та ва по де ла на до бре и зле љу де, а да при том ја сно 
раз ли ку је мо две вр сте до брих љу ди, јед них ко ји жи ве по за ко ни ма при ро де, а то су или 
нај ве ћи ин те лек ту ал ци или нај ве ћи при ми тив ци. У овом кон тек сту иш чи та ва ће мо у овом 
ра ду и Ћи пи ков ро ман пр ве нац За кру хом (1904).

3 Пр ви део ро ма на пр ви пут је об ја вљен у на став ци ма у са ра јев ској На ди 1900, да би 
ро ман у це ло сти иза шао 1904. го ди не у из да њу Ма ти це срп ске.



пи ко вог де ла сма тра да се пред на ма за те као књи жев ни хро ни чар при мор-
ског и за гор ског се ља ка. Он истин ски во ли те се ља ке, узи ма ју ћи у об зир 
све њи хо ве вр ли не и ма не. Се ља ци за ње га пред ста вља ју љу де жи вог ду ха 
и брит ке ин те ли ген ци је, јер се по во де за жи вом ма штом, али исто вре ме но 
и за пр вим им пул си ма оду ше вље ња и срџ бе.4 Има ју ве о ма из ра жен ин ди-
ви ду ал ни и на ци о нал ни по нос, а основ не стра сти су им иде ал прав де и 
сло бо де.5 И нај ва жни је, с об зи ром на то да жи ве углав ном од зе мљо рад ње 
и сто чар ства, у стал ној су спре зи са зе мљом и при ро дом, те сна жно ве ру ју 
у си ле при ро де и сход но то ме по шту ју ра зно ра зне оби ча је ча ра ња, ба ја ња, 
вра ча ња.6 Пре ма то ме, ја сно нам је да су Ћи пи ко ве сим па ти је на стра ни 
ова квог чо ве ка, ко ји је у те сној и не рас ки ди вој ве зи са при ро дом и ње ним 
ко смич ким за ко ни ма. Упра во из ове ве зе ро ди ла се код овог пи сца и иде ја 
о при род ном чо ве ку, не за ви сном од дру штва и дру штве них про ме на, ко ји 
жи ви по соп стве ним за ко ни ма и пра ви ли ма. Та кви су ли ко ви Док то ра, ста-
рог се ља ка Мр са и се о ске де вој ке Ка те из ро ма на За кру хом. С дру ге стра не, 
не мо же се за не ма ри ти ни по сто ја ње оне дру ге вр сте љу ди, чи ји на гли по-
раст Ћи пи ко при пи су је но вом вре ме ну и не у мит ној мо дер ни за ци ји ко је оно 
до но си са со бом. Реч је о гра ђан ском дру штву и ње го вим пре те жно не га-
тив ним пло до ви ма (зе ле на ши, суд ски чи нов ни ци, све штен ство).

Јед ном реч ју, Ћи пи ко сма тра да се дру штво, у све тлу но во на ста лих 
исто риј ских про ме на, у нај ве ћој ме ри (из у зев по ме ну тих се ља ка) од мет ну-
ло од при ро де и да жи ви по за ко ни ма њој про тив ним, те је на се бе пре у зео 
уло гу оштрог кри ти ча ра та квог дру штва и ње го вих дра стич них про ме на. 
Сход но то ме, за ла гао се за по вра так при ро ди као је ди ном уни вер зал ном 
кљу чу за оп ста нак чо ве чан ства, а са мим тим и по је дин ца и упра во на то ме 
и по чи ва чи тав ње гов про зни опус, а то ће мо у овом ра ду и по ка за ти на 
при ме ру ро ма на За кру хом. Ве ли ки број ис тра жи ва ча (Ви то ше вић, Зо рић, 
Скер лић, Ла за ре вић, Ше го та, Вуч ко вић) за сту пао је те зу да овај Ћи пи ков 
ро ман има дво слој ну те мат ску струк ту ру. С јед не стра не, у пи та њу је ро ман 
ко ји го во ри о те шком жи во ту се ља ка про у зро ко ва ним но во на ста лим исто-
риј ским про ме на ма (се љак је у том сми слу и је дан тип ко лек тив ног ју на ка), 
док с дру ге стра не, има мо пред со бом при чу о не сна ђе ном ин те лек ту ал цу 
ко ји се об рео ме ђу тим се ља ци ма, али и у гра ђан ском дру штву уоп ште, та-
ко ђе у све тлу по ме ну тих про ме на (лик Иве По ли ћа). Пре ма то ме, овај ро ман 
по ка зу је нам ка ко ве ли ка исто риј ска пре ви ра ња с кра ја XIX и по чет ка ХХ 
ве ка ути чу на ра сло ја ва ње и ло мо ве дру штве не за јед ни це у це ли ни, по ро-
ди це као ње ног основ ног чи ни о ца, а на по слет ку и по је дин ца, као ње ног 
основ ног про дук та.

4 Та кав је, на при мер, Ра де Сми ља нић из Ћи пи ко вог ро ма на Па у ци (1909). 
5 Ста ри Мр се у ро ма ну За кру хом. 
6 Мо гло би се ре ћи да је Ћи пи ко сле дио траг Јо ва на Цви ји ћа ко ји је про у ча ва ју ћи 

Бал кан ско по лу о стр во утвр дио да ове осо би не има та ко зва ни ди нар ски тип чо ве ка (ва ри-
је те ти: шу ма диј ски, ер ски, бо сан ски, му ха ме дан ски, ја дран ски) (в. цвијић 1987). 
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1.1. ПочеТаккрајаПаТријархалнедрушТвенезаједнице(Сељаци–нови
малограЂанСкиСлој). Мо дер ни за ци ја дру штва нај спо ри је и нај сла би је за-
хва та се о ску сре ди ну, у ко јој су још увек до ми нант нин не пи са ни за ко ни 
па три јар хал ног све та (о све му од лу чу је за дру га, а ве ли ка је моћ и пле мен-
ског са ве за и по ро дич не хи је рар хи је), ко ји су на не ки на чин омо гу ћи ли 
се ља ку да и по ред свих не да ћа ко је га мо ре и при ти ска ју за др жи не ку до зу 
искон ске сми ре но сти и ве дри не, те да у ње му још увек ти ња не ка ар хе тип-
ска (све)на род на сна га и на да. Та кви су и се ља ци из Ћи пи ко вог ро ма на За 
кру хом. Узми мо, на при мер, лик мла до га Ју ре. Упр кос ве ли кој оску ди ци 
ко ја је сна шла ње го ву по ро ди цу, од би ја по зај ми цу бо га ти јег дру га Иве, а 
ка да ту по зај ми цу ипак при ми, пр ва бри га му је ка ко да је вра ти.7 Ју ри на 
се стра Ма ри ја, пра ви је при мер па три јар хал но вас пи та не де вој ке ко ја је 
на у че на да слу ша и ра ди, од но сно да се без по го во ра, ско ро рав но ду шно 
при кло ни сва кој си ту а ци ји – од ла зи са бра том у Аме ри ку јер се то од ње 
оче ку је, та ко ђе та мо се уда је за бо га тог Шпан ца, јер се и то од ње оче ку је. 
Она не ма сво је ја, рет ко се на шта жа ли, те ве о ма мир но при ма сва ку не да ћу 
ко ја је за де си. Јед ном реч ју, ње на де ви за је: „– Сву ди је жи вот ди се жи ве 
од сво јих тру ди, – с очи тим увје ре њем од вра ти де вој ка“ (ћиПико 1951а: 76). 
О још увек из у зет но ја кој па три јар хал ној хи је рар хи ји ме ђу се ља ци ма, нај бо-
ље го во ри при мер од но са мом ка Ци ри ла пре ма се стри Ка те. Ка те је де вој ка 
сло бод ног ду ха, жељ на жи во та, љу ба ви и аван ту ра (ре кли смо да је она 
је дан од ре пре зе на та Ћи пи ко вог иде а ла сло бод ног при род ног чо ве ка), али 
је у ве ли кој ме ри спу та на не пи са ним пра ви ли ма па три јар хал не за јед ни це. 
У од су ству оца, син, од но сно брат је тај ко ји пре у зи ма уло гу гла ве по ро ди-
це, он се за све пи та, он бри не о се стри, он уме сто ње од лу чу је. Та кав је и 
Ци ри ло. Ка те је ње го ва се стра, а пре ма то ме, ње го ва сво ји на, он њо ме рас-
по ла же и упра вља: „Ја мо гу ча хо ћу. Ја сам му шко! А ти не смиш, је си ли 
чу ла?... За да ви ћу те!“ (ћиПико 1951а: 191).

Пре ма то ме, ни је те шко за кљу чи ти да је мо дер ни за ци ја ис по чет ка ско-
ро ми мо и ла зи ла се ља ке на вик ну те на жи вот у за јед ни ци, где су вла да ли 
про сти за ко ни о ра ду и при вре ђи ва њу, те ја сна ди стинк ци ја на ре ла ци ји 
му шко –жен ско. Они ту мо дер ни за ци ју као да ни су ни осе ти ли, већ су се 
од јед ном про бу ди ли, а свет се у сну окре нуо на о пач ке. Ни су ви ше мо гли 
да пре хра не по ро ди це, по че ли су да се за ду жу ју, да све ви ше ра де не би ли 
те ду го ве вра ти ли, да под та квим те ре том по бо ле ва ју, а на по слет ку и да 

7 Ка да Иво ну ди Ју ри нов ча ну по моћ за ле ко ве ко ји су нео п ход ни Ју ри ном оцу, мла-
дић уч ти во, али с ве ли ком до зом лич ног по но са од би ја: „– Мо лим вас, не мој те о том ни 
го во рит‘!...Ко ји би ја био чо вик! Још има љу ди, ваљ да да ће...Има ју се од че га на пла тит“ 
(ћиПико 1951а: 39). С дру ге стра не, ка да је ипак пред од ла зак у Аме ри ку по зај мио но вац, 
пр ва му је бри га би ла ка ко да га вра ти: „Ју ре му украт ко пи са ше да се је жи во на му чио док 
је на мје сто сти гао, да је у ве ли ком по слу, а при дну ли ста оба вје шћу је га да и ње му ша ље 
јед ну злат ну ли ру, што му ду гу је, у че ку ко ји ша ље мај ци, за хва љу је му и од свег ср ца га 
по здра вља“ (ћиПико 1951а: 119).



на пу шта ју до мо ве од ла зе ћи у да ле ки свет, у по тра гу за бо љим су тра. По-
зна то је да ка да се чо век на гло из дво ји из ко лек ти ва, као свог при род ног 
окру же ња, би ва из ло жен на ср та ји ма и зам ка ма ра зно ра зних ис ку ше ња. 
Упра во та кво ис ку ше ње по ста вље но је пред Ћи пи ко ве се ља ке, ко ји у по-
тра зи за сред стви ма ко ја би им омо гу ћи ла да спа су и пре хра не по ро ди це 
ма сов но од ла зе у Аме ри ку. На тај на чин, пре ко но ћи, рас па ла се по ро ди ца, 
као основ ни стуб па три јар хал не за јед ни це, а се љак без тог сту ба не функ-
ци о ни ше, не ма сна ге за ис ко рак, за бор бу за са мо га се бе, јер ка да не ма по-
ро ди це не ма ни ње га са мог. Ма ли број њих је у бе лом све ту ус пео, не ки су 
се тран сфор ми са ли у ско ро је ви ће и ма ло гра ђа не (лик по го спо ђе ног се ља ка 
Је ли ћа, за ко јег се пре у да ла Ју ри на ве ре ни ца), а не ки (по пут Ју ре)8 ни кад 
ни су мо гли да пре го ре за ви чај. Та ко је про те као је дан од по че та ка мо дер-
ни за ци је дру штва на по чет ку ХХ ве ка. Ћи пи ко ва сим па ти ја пре ма на ро ду 
ко ји је био нај ве ћа жр тва но во на ста лих дру штве них про ме на, и то пре све-
га, за то што ни је умео да се сна ђе ван свог при род ног окру же ња (ку ћа, 
по ље, зе мља, шу ма), би ла је и чи тљи ва и опи пљи ва у сва ком ње го вом де лу, 
па и у овом ро ма ну. Та сим па ти ја кре та ла се од оп чи ње но сти при мор јем и 
ње го вим пре де ли ма,9 па до јед не чи сте и не па тво ре не љу ба ви пре ма љу ди ма 
ко ји на том при мор ју жи ве, без об зи ра на њи хо ве си ро ве на го не и при ми тив-
не стра сти, те мо рал не ко дек се уса ђе ње ро ђе њем, ко ји их во де до не ми нов-
них гре ша ка и гу ра ју у про паст.10 Ћи пи ков се љак, да кле, пун је жи во твор не 
сна ге и ви тал но сти, ко ја се од у пи ре свим не да ћа ма и не во ља ма. Нај ре пре-
зен та тив ни ји у том сми слу упра во је лик већ по ми ња ног мла ди ћа Ју ре: 

„Све се над ње го вом гла вом ру ши као за вре ме зе мљо тре са, а ипак 
оста је с ве ром у жи вот, на пу шта сво ју зе мљу као исе ље ник, но с на дом 
да ће се у њу вра ти ти; оста је ње го ва еле мен та р на љу бав пре ма сво јој 
зе мљи, упр кос то га што на тој зе мљи ни је на шао ни шта дру го осим 
пат ње“ (глигорић 1970: 349).

Упра во из ове сим па ти је ро ди ла се и иде ја о ви зи ји сло бод ног при род-
ног чо ве ка, ли ше ног свих дру штве них кон вен ци ја, ко ји жи ви по соп стве ним 
пра ви ли ма, у сим би о зи са при ро дом и ко смич ким за ко ни ма ко ји њо ме упра-

8 „А, зна те, ов де ниг да не ки ши, и не пу ше она ки ве тар као код нас, па сам сто пу ти 
за же ли ја оки снут ,̓ за кло нитʼ се и про су шитʼ се. И ни ма уо ко ло ни шта зе ле на. Да зна те 
ка ко је то ру жно! Не ки обик ну, а ја ни ка ко не мо гу“ (ћиПико 1951а: 195). 

9 „При мор је, пак, пред ста вља по јас ме ди те ран ске кул ту ре ко ју оли ча ва ју ма сли на, пал-
ма, смо ква и гра ђе ви не Ри мља на, Би зан ти на ца, Хр ва та и Ве не ци је. Ту по сто ји је дан спе ци-
јал ни по гли јед на сви јет ко ји нај ви ше од го ва ра пси хи Шпа ни је, ту жи ви још при лич но из ра-
зи то дух сред њег ви је ка, ту је са чу ван сав ње гов ба рок, је дан осе бу јан жи вот ко ји се кре ће 
у вје ков ним уста ље ним мо рал ним за ко ни ма, чвр стим ра дом и мо ра лом“ (Šegota 1933: 8).

10 „Ћи пи ко их ипак во ли ка кви је су да је су, а ако упа да ју у гре шке и стра да ју, ба ца за 
то крив њу на дру штве ну не прав ду и на ци ви ли за ци ју с ко јом се они не мо гу да по ми ре. 
Ћи пи ко их узи ма у од бра ну и жи ви сав с њи ма, јер су са њим од исте гра ђе“ (Šegota 1933: 10).
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вља ју.11 Пре ма то ме, сло жи ће мо се са тврд ња ма Ми ла на Бе го ви ћа (в. гли
горић 1970), да је Ћи пи ко жи вео као де те при ро де, су прот ста вља ју ћи се 
ци ви ли за ци ји, тра же ћи раз ли чи те мо гућ но сти да жи ви сло бод но у при ро-
ди, да ле ко од дру штве них кон вен ци ја, а упра во су се ља ци са мом сво јом 
гор штач ком при ро дом ре пре зен ти та квог жи во та. Се ља ци су би ли ко лек-
тив ни ју нак пр вог де ла Ћи пи ко вог ро ма на (ви де ли смо ка ко ак ту ел на исто-
риј ска пре ви ра ња ути чу на њи хов жи вот, од но сно ка ко га, упр кос ја ком 
от по ру ко лек тив не све сти из ко ре на ме ња ју), да би у дру гом де лу пи сац 
ви ше па жње по све тио но во фор ми ра ној кла си сит ног гра ђан ства (сит ни чи-
нов ни ци, су диј ски по моћ ни ци, учи те љи, адво ка ти, ле ка ри), ко је, ви де ће мо, 
та ко ђе ни ма ло ни је ште де ла на ди ру ћа мо дер ни за ци ја. Је дан од пр вих пло-
до ва мо дер ни за ци је би ло је ства ра ње оту ђе них и обез ду ше них гра ђан ских 
уста но ва (нпр. шко ла, цр ква, суд), те он да и љу ди ко ји се под њи хо вим ути-
ца јем из об ли ча ва ју у на род не пи ја ви це, или књи шке и кан це ла риј ске мољ це. 
Та кви су и ли ко ви дру гог де ла Ћи пи ко вог ро ма на. Реч је ов де с јед не стра-
не, о сит ним чи нов ни ци ма, ко ји у жи во ту је ди но же ле да без мно го му ке и 
са што ма ње обра зо ва ња на пре ду ју у чи нов нич ким раз ре ди ма, да увек има-
ју шта да је ду и по пи ју у ло кал ним ка фа на ма. И то би био њи хов основ ни 
жи вот ни циљ. Да би то по сти гли, углав ном се тру де да не раз ми шља ју 
сво јом гла вом, те да бу ду увек на услу зи сво јим над ре ђе ни ма. То тал но су 
нео се тљи ви на ту ђу не во љу, о ко јој с не ком до зом под сме ха ра пор ти ра ју 
је дан дру гом за вре ме по сле по днев них руч ко ва у гра ђан ским ка зи на ма (ли-
ко ви суд ског при ста ва Ба ли ћа и ца рин ског чи нов ни ка Спа си ћа). С дру ге 
стра не, има мо и ста рог суд ског пи са ра, ко ји већ три де сет и пет го ди на пре-
пи су је ра зно ра зне суд ске спи се. Он је ту где је био и ка да је по чео да ра ди. 
Ни је на пре до вао, ни је се уса вр ша вао, а ода тле ће ве ро ват но и оти ћи са овог 
све та. Ста рац се са та квом суд би ном већ одав но бе ше по ми рио, све је на 
ње му оту пе ло, и чу ла, и сно ви, и же ље и че жња. Ћи пи ко на овај на чин же ли 
да нам ука же на бе сми сле ност чи нов нич ког по сла, од но сно на спу та ност и 
огра ни че ност лич не сло бо де, ко ју тај по сао не ми нов но усло вља ва.12 Тре ћу 
гру пу ли ко ва ко ји у Ћи пи ко вом ро ма ну ре пре зен ту ју гра ђан ску кла су чи не 
на чел ни ци и дру ги ви со ки чи нов ни ци ко ји су на та ква ме ста по ста вље ни 
за хва љу ју ћи по ли тич ком ан га жма ну. Њи ма се оста ли до дво ра ва ју та ко што 
одо бра ва ју сва ку њи хо ву реч и сва ку њи хо ву од лу ку, јав но им сла ве ро ђен-
дан, или с по но сом про сла вља ју де се то го ди шњи цу слу жбе: 

11 Ов де су ви дљи ви тра го ви пан те и стич ког уче ња, с об зи ром на то да Ћи пи ко при-
ро ду ви ди као са став ни део сло бод ног чо ве ка. Ова кви ста во ви про ду би ће се не што ка сни је 
у књи жев ном опу су Мом чи ла На ста си је ви ћа. 

12 „Пре ми шља ју ћи о то ме, ни је му се да ло на сми јех, но са жа ли стар ца. И ка ко је па-
дао су тон по мо ру и бр ди ма и увла чио се у со бу, та ко се и у ње го ву ду шу усе ља ва ла сје та 
и нео д ре ђе на че жња. Да ле ко, у нео д ре ђе но ври је ме, уо бра зи се бе ста ра, не моћ на, а са вје чи-
том че жњом у ду ши, и до ђе му те шко, као на ра стан ку, а не мо же да на ђе утје хе“ (ћиПико 
1951а: 153).



„Пи таш што је ура дио за оп ће до бро? Да ти ка жем: при па да стран-
ци ко ју вла да до брим оком гле да, у ми ру је са др жав ним вла сти ма; чи-
нов ни ке при год но, при ја тељ ски до че ку је и го сти, и – што ћеш ви ше?“ 
(ћиПико 1951а: 162). 

Ћи пи ков до жи вљај све та на пр ви по глед ве о ма је по јед но ста вљен – ба-
зи ра се на су прот но сти из ме ђу при ро де и ци ви ли за ци је, с пи шче вим не скри-
ве ним сим па ти ја ма на стра ни при ро де (по то ме је бли зак Ру соу13). Чвр сто 
се др жи уве ре ња да су гра до ви раз је ди ње ни бо ле сти ма ци ви ли за ци је, те се 
пра ве мо рал не вред но сти мо гу от кри ти је ди но на се лу. Жи вот се у том кон-
тек сту ана ли зи ра као сло же ни ме ха ни зам у ко ме су у то тал ној опо зи ци ји 
сна ге ви тал но сти, сло бо де, до бра и апа ти је, те ро бо ва ња за ко ни ма и пред-
ра су да ма са вре ме ног све та.14 Ова ко ја сном по ла ри за ци јом дру штва, Ћи пи-
ко упо зо ра ва да је чо век (би ло се љак би ло гра ђа нин), у пр вом ре ду че до 
при ро де, а са мим тим и че сти ца не пре глед ног ко смо са, те да је ди но у чи стој 
сим би о зи са њи ма мо же у пот пу но сти да се оства ри као је дин ка ко ја ће 
пре жи ве ти и пре ра сти сва исто риј ска пре ви ра ња и дру штве не про ме не.15

13 Жан Жак Ру со (JeanJac qu es Ro us se au, 1712‒1778) био је нај у ти цај ни ји фи ло зоф 
про све ти тељ ства. Сма трао је да је са вре ме на кул ту ра не га ци ја при ро де и за то је го во рио 
да љу ди тре ба да се вра те при ро ди – сло бо ди и јед на ко сти (ов де је Ћи пи ко и нај бли жи Ру соу). 
Као про све ти тељ, у вас пи та њу је ви део те мељ дру штва, те у кул ту ру уво ди те ме ве за не за 
уз ди за ње осе ћа ња и не ви но сти и ума њи ва ње зна ча ја ин те лек та, из гу бље но је дин ство људ-
ског ро да и при ро де, ди на мич не кон цеп ци је људ ске исто ри је и ње них раз ли чи тих ни воа, 
ве ре у те о ло ги ју и мо гућ но сти об на вља ња иш че зле сло бо де. Ме ђу ње го вим нај зна чај ни јим 
де ли ма, из два ја ју се и: Жи ли, или но ва Ело и за (Ju lie, ou La No u vel le Héloïse, 1764), у ко јем 
пи сац кроз стра стве ну љу бав ну при чу, осу ђу је дру штво ко је ра ди кон вен ци ја раз два ја љу бав 
и брак, и бра ни при род ну ре ли ги ју за сно ва ну на не дог мат ском лич ном ту ма че њу Је ван ђе-
ља ко је је, по ње го вом ми шље њу, нео п ход но за мо рал ност, док је у де лу Емил, или о вас пи
та њу (Émi le, ou de l’Édu ca tion, 1762) раз вио не ку вр сту уто пиј ског про гра ма обра зо ва ња 
да ле ко од не мо рал ног ути ца ја дру штва, а у скла ду са при ро дом. Ова ко уте ме ље не Ру со о ве 
иде је учвр сти ле су се у европ ском ро ман ти зму, пре ко ко јег су он да на шле и свој пут у мо-
дер ну књи жев ност.

14 О то ме је оп шир ни је пи сао Ра до ван Вуч ко вић у књи зи Mo der na srp ska pro za (1990). 
15 Ова ко по ста вље не Ћи пи ко ве иде је о сло бод ном при род ном чо ве ку, про ду би ће сре-

ди ном ХХ ве ка у свом есе ји стич ком опу су Мом чи ло На ста си је вић. По ме ни мо ово га пу та 
ње гов есеј У од бра ну чо ве ка. Ра зум, кључ све оп ште тај не је, по На ста си је ви ћу, тај ко ји 
спре ча ва чо ве ка да се у пот пу но сти вра ти при ро ди. Чо век се ро ди не из гра ђен (та ко је и код 
код Ћи пи ка би ла реч о про стим, си ро вим на го ни ма, да тих ро ђе њем и не у пр ља ним те ко-
ви на ма мо дер не ци ви ли за ци је), да би по том то ком чи та вог жи во та тра жио свој пут (под-
ви зив ши се Хри сту, спа се њу, до бро ти; Код Ћи пи ка је би ла реч ис кљу чи во о по врат ку при-
ро ди), а у слу ча ју да не про на ђе тај пут, од но сно не успе у пот пу но сти да се из ра зи, он 
по ста је из ви то пе рен и из о па чен: „И ко се ду бо ко про жи вља ва, ко је у пу ном са зна њу овог 
про це са, али та ко исто и у пу ном не зна њу, то ме је: уз ви си ти се да не пад не, па сти јер се 
ни је уз ви сио. То је пут. А ис ход, уто пи ти се у уз ви ше њу, про па сти у па ду“ (наСТаСијевић 
1991: 71). Тај пра ви пут, ко ји во ди ка пот пу ном оства ре њу, ка ко су ге ри ше На ста си је вић, 
чо век тре ба да про на ђе ис кљу чи во у умет но сти (ко ја је са став ни и не рас ки ди ви део са ме 

787



2. Покушај„неСнаЂеног“инТелекТуалцадаПредуПредидолазакнеиз
БеЖнихПромена(ивоПолић). По ка за ли смо то ком прет ход ног из ла га ња да 
се као јед на од те ма овог Ћи пи ко вог ро ма на мо же из дво ји ти при ча о те шком 
по ло жа ју и жи во ту се ља ка и ма ло гра ђан ства ко ји је про у зро ко ван исто риј-
ским ло мо ви ма, а он да и дру штве ним пре ви ра њи ма с кра ја XIX и по чет ка 
ХХ ве ка. По ме ну те про ме не ути ца ле су, ка ко на жи вот ко лек ти ва, та ко и 
на жи вот по је дин ца у окви ру за јед ни це. У ро ма ну За кру хом Ћи пи ко нам 
ука зу је да исто риј ска пре ви ра ња и дру штве ни по тре си ни су под јед на ко 
ути ца ли на сва ког по је дин ца, те се чи та ју ћи овај ро ман на ме ће ја сна ди-
стинк ци ја на ре ла ци ји не сна ђе ни ин те лек ту а лац (лик Иве По ли ћа) – сло-
бо дан при род ни чо век (ли ко ви ста рог Мр са, де вој ке Ка те и Док то ра). Иву 
По ли ћа за ти че мо ка ко се као ско ро свр ше ни ђак, раз о ча ран у љу бав, а ве ћим 
де лом и у сту ди је, вра ћа у род но се ло, ме ђу при ро ду и се ља ке, тра же ћи 
уну тра шњи мир и рав но те жу. Во ђен је, пре све га, ро ман ти чар ском ви зи јом 
о иди лич ном жи во ту на се лу ко ја га пра ти још из де тињ ства, те чвр сто ве-
ру је да ће у по ро ди ци, ку ћи и за ви ча ју по вра ти ти из гу бље ну сна гу, за ле чи-
ти емо тив ни бол и раз о ча ра ње у град и ма ло гра ђан ско дру штво ко је се у 
ње му рас плам са ва ло, а мо жда чак и од у ста ти од да љег шко ло ва ња ко је 
ни је ис пу ни ло ње го ва оче ки ва ња. Ме ђу тим, ве о ма бр зо уви ђа да се пре ва-
рио, јер се ло ње го вог де тињ ства већ је одав но пре ста ло да по сто ји. Уме сто 
ве дрих, на сме ја них ли ца сво јих по зна ни ка, пу них не ке при род не сна ге и 
жи во та, за ти че љу де ко ји се му че и са ви ја ју ле ђа пред на ди ру ћом мо дер ни-
за ци јом оли че ном у без ду шном угње та ва њу од стра не зе ле на ша и чи нов нич-
ког апа ра та: „...На ра ди ло се по ље и на ду жи ло се. Све уз да ље, да бог бла го-
сло ви тру де, па пла ти ће се; а кад та мо, при ти сле не ро ди це, зе мља из да ла, а 
ка мат ни ци сти ска ју... Ово  је се ло про па ло, ви руј те, а ваљ да је ова ко и да ље 
од нас...“ (ћиПико 1951а: 35). Ћи пи ков ју нак ду бо ко са о се ћа са не да ћа ма 
ко је су сна шле ње го ве се ља ке, оштро осу ђу је сва ку не прав ду ко ју им на но си 
дру штво, али, с дру ге стра не, све оста је упра во на тим сим па ти ја ма и осе-
ћа њи ма бри жно сти и са пат ни штва.16 Иво не ма сна ге за пре о крет, он се не 
су прот ста вља оцу и бра ту, сит ним зе ле на ши ма, ни ти чи нов нич ком апа ра ту, 
ко ји не ми ли це и без об зир но угње та ва ју се ља ке, те ра ју ћи их да на пу шта ју 
сво ја ог њи шта и од ла зе у бе ли свет у по тра гу за бо љим жи во том. На про тив, 
у не до стат ку пра ве мо дер ни стич ке по бу не, он ра ди упра во су прот но – да 

при ро де). Код Ћи пи ка ни је би ло ре чи о умет но сти, већ о чи сто, нео бли ко ва ној и не бру ше-
ној при ро ди. Да би се у пот пу но сти оства рио, чо век тре ба да ис цр пи са мог се бе до крај њих 
гра ни ца, до са мо у ни ште ња или, с дру ге стра не, до спа со но сног пре о бра жа ја се бе у чи сто 
људ ски ква ли тет.

16 Ову По ли ће ву осо би ну ве о ма до бро је уо чио и ис та као Стан ко Ко раћ: „Али не у-
трал ни по сма трач до сљед но оста је по стра ни и ре дов но се укла ња кад на и ђе ка кав су ров 
тре ну так. Ме ђу тим ни та да кад се укло нио, он ни је ду бље про жи вио очи глед ну не прав ду 
ко ју је ви дио, он ни је пу стио ма ха сво ме уну тра шњем про те сту что су од но си из ме ђу га зда 
и се ља ка та кви ка кви је су“ (кораћ 1987: 221‒222).
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не би раз о ча рао оца, до вр ша ва шко лу и за по шља ва се у су ду као чи нов ник, 
од но сно по ста је упра во оно че га се нај ви ше пла шио – чо век ли шен лич не 
сло бо де и пра ва на соп стве но ми шље ње, роб ма ло гра ђан ског дру штва због 
ко јег је сво је вре ме но и од лу чио да пре ки не шко ло ва ње. Иво По лић је ни шта 
дру го до мо дер ни ју нак, ин те лек ту а лац, ко ји се об рео у ма ло гра ђан ској 
сре ди ни, а чи је основ не осо би не је су упра во од су ство ак ци је, во ље и де ло-
ва ња.17 Сло жи ће мо се, пре ма то ме, са тврд ња ма Дра ги ше Ви то ше ви ћа18 да 
глав на дра ма Иве По ли ћа по чи ва на осе ћа њу отрг ну то сти и рас ко ре ње но сти 
из ме ђу то плог за ви ча ја и хлад ног гра да у ко ме се шко ло вао. Ње гов по вра так 
на се ло у ства ри пред ста вља по ку шај ње го вог уко ре ња ва ња, по врат ка ста-
ром и то плом, си гур ном, оном што је пра и скон ско и ње го во, од но сно по-
вра так соп стве ној при ми тив ној при ро ди.19 То пра и скон ско и чи сто Иво 
про на ла зи у при ро ди ко ја га окру жу је у род ном за ви ча ју: „Он осје ти у се би 
за дах ва се ље не, из ко је је и он ник нуо и ослу шки ва ше ша пат ње них би ћа... 
Пред очи том об ја вом вјеч но сти ду ша му се рас та па ше у све оп штој хар мо-
ни ји бес ко нач не љу ба ви, у чи јој си ли бли је ди ла је и иш че за ва ла – у не из мјер-
но сти про сто ра и са ма ње зи на дје тињ ска при ли ка...“ (ћиПико 1951а: 24). 
Ов де уо ча ва мо и бли скост са пан те и стич ким уче њем, ко је се у сво јој осно-
ви ба зи ра на те зи да се чо век осе ћа као не из бе жан део при ро де, те би по 
овим осо би на ма Иво По лић био нај бли жи ју на ку европ ског ро ман ти зма.20 
С дру ге стра не, Дра ги ша Ви то ше вић тач но је уо чио да ова кво схва та ње 
при ро де код Ива Ћи пи ка има још јед но, знат но ду бље зна че ње: „На про тив, 
упра во пан те и стич ко схва та ње и обо жа ва ње при ро де ов де има на ро чи ту 
уло гу: усред оту ђе них и обез ду ше них гра ђан ских уста но ва (шко ла, цр ква, 
суд, итд.) и љу ди ко ји се под њи хо вим ути ца јем из об ли чу ју у на род не пи ја-
ви це или књи шке и кан це ла риј ске мољ це, Ћи пи ко пе снич ки за не се но и 

17 Уо ча ва мо ов де ка ко но во вре ме уно си про ме не и у књи жев ност, од но сно у до та да 
уо би ча је ни ре а ли стич ки при по ве дач ки дис курс. Ћи пи ко је у ро ма ну За кру хом уз ре а ли-
стич ко при по ве да ње о те шком жи во ту се ља ка, по ку шао да ство ри лик обра зо ва ног ин те-
лек ту ал ца, ко ји свет до жи вља ва ком пли ко ва ним и пре фи ње ним сен зи би ли те том, јер он је, 
пре све га, по сма трач ки и ме ди та тив ни дух ко ји мо же да уо чи не прав ду на не ту ма лом чо-
ве ку. Ње га ће та не прав да за пе ћи и за бо ле ти, али он не ће има ти сна ге за ак ци ју, већ ће се 
пре да ти че жња ма за не пре глед ним ко смич ким про стран стви ма, ко ја ће за ње га пред ста-
вља ти иде ал та ко же ље не, али не до сти жне сло бо де. 

18 Је дан нов по глед на ро ман За кру хом, по го вор; За кру хом (Ћи пи ко 1951а: 235–264).
19 До ла зи мо по но во до Мом чи ла На ста си је ви ћа, ко ји је у свом есе ју У од бра ну чо ве

ка оти шао ко рак да ље од Ћи пи ка: „Ко рен, да кле, и до бре и зле ко би чо ве ко ве у то ме је што, 
ро див се из ви то пе рен, не из гра ђен, не на ђен, на сво ме не из бе жном пу ту тра же ња, из гу би се 
и из о па чи, јер се ни је из гра дио и на шао“ (наСТаСијевић 1991: 72).

20 Тре ба има ти у ви ду, не бли скост бор бе ном ро ман ти чар ском ду ху жељ ном по бу не 
и пре о кре та, већ пре бли скост осе ћа њу не за до во ља ства у ко јој уча ва мо и јед ну цр ту ру со-
ов ског сен зи би ли те та ко ја во ди глав ног ју на ка ка ужи ва њу у ле по та ма при ро де и љу ба ви. 
О то ме је оп шир ни је пи сао Стан ко Ко раћ у књи зи При род но ста ње сви је сти у Ћи пи ко вом 
дје лу (1987). 
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ви до ви то упо зо ра ва да је чо век пре све га че до при ро де, де лић (и гра ђа ни) 
све оп ће но сти, тј. све ми ра“ (виТошевић, нав. текст: 258). Упра во та квој при-
ро ди, ко ја је та ко да ле ко од мо дер них дру штве них кон вен ци ја, и ко ја са мим 
тим омо гу ћа ва чо ве ку да жи ви сло бод но, ис кљу чи во по соп стве ним на го-
ни ма и пра ви ли ма, те жио је у сво јој про зи Иво Ћи пи ко. У ро ма ну За кру хом, 
ви де ли смо, глав ни ју нак Иво По лић то ни је по сти гао, али за то је су Док тор, 
Мр се и Ка те. Да за кљу чи мо, Ћи пи ко во осе ћа ње при ро де, иа ко су штин ски 
ве за но за ро ман ти зам, ипак је осе ћа ње при ро де но вог ве ка – су бјек тив но и 
са мо ни кло, од но сно при ро да има соп стве ну лич ност у чи јем пре ла ма њу 
чо век тре ба да про на ђе соп стве ни иден ти тет. Ка да го во ри мо о ро ман ти чар-
ском на сле ђу, зна мо да се мо тив при ро де ско ро увек ја вља у сим би о зи са 
мо ти вом уса мље но сти. Та ко је, на пр ви по глед, слу чај и са Ћи пи ко вим ро-
ма ном За кру хом. Ви де ли смо да Иво По лић, је ди но у уса мље но сти, под 
сло бод ним не бом, у сје ди ње њу са при ро дом ус по ста вља пот пу ну рав но те-
жу и по сти же спе ци фи чан ду хов ни мир. Тек та да, да ле ко од сва ко днев ни це 
и про бле ма ко је она но си, он је пот пу но свој и сло бо дан: „У ста њу уса мље-
но сти чо век је вра ћен сво ме пра вом ли цу ко је је у спле ту дру штве них за-
ви сно сти би ло рас пар ча но, по дво је но, оту ђе но“ (ФилиПовић 1970: 134). Ме ђу-
тим, та ње го ва сло бо да тра је са мо до тре нут ка ње го вог по врат ка у ре ал ност 
– та да се вра ћа сва ко днев ним бри га ма, по сло ви ма и не да ћа ма са ко ји ма 
не ма сна ге да се ухва ти у ко штац. По овим осо би на ма мо же мо за кљу чи ти 
да је Иво не ка вр ста мо дер ни зо ва ног ро ман ти чар ског ју на ка, он ви ди бе ду 
све та ко ја га окру жу је, са о се ћа са те шким жи во том пу ка ме ђу ко јим жи ви, 
али га то са зна ње не по кре ће на ак ци ју, већ се он на не ки на чив па си ви зи ра, 
по вла чи у се бе и пре да је соп стве ним сно ви ма, ко смич ким че жња ма и ме-
лан хо лич ним раз ми шља њи ма.21 С дру ге стра не, Вук Фи ли по вић је до бро 
уо чио да је ова те ма код Ћи пи ка по ма ло и ау то би о граф ског ка рак те ра, јер 
Ћи пи ко је због при ро де чи нов нич ког по сла (шу мар ство) ко јим се ба вио 
че сто бо ра вио на остр ви ма, те у при мор ским и за гор ским се ли ма. Пре ма 
то ме, сло жи ће мо се са Ву ком Фи ли по ви ћем, да Ћи пи ко у сли ку чо ве ко ве 
уса мље но сти уно си сле де ће еле мен те, ви та ли зам и ау то би о гра фи ја, што ће 
ре ћи да се ње го ва ви зи ја уса мље ни ка кре ће не где на пре ла зу од ро ман ти-
чар ских сно ва и илу зи ја ка мо дер ни стич ким кри за ма и ло мо ви ма, ни та мо 
ни ова мо, што је и ра зу мљи во ако има мо у ви ду да пи сац го во ри о пре ла зном 
до бу, ка да ста ри свет и оби ча ји по ла ко уми ру, усту па ју ћи ме сто но вом и 
мо дер ни јим ка пи та ли стич ком по рет ку у ко јем не ка да шње мо рал не вред-

21 Тре ба на гла си ти да се ли ко ви Ћи пи ко вих уса мље ни ка ја вља ју, пре све га, у кре по-
сти и не ис ку ству, у мла де нач ким стра сти ма и за блу да ма пред жи во том. Не ма уну тра шњих 
ло мо ва ко ји ра за ра ју и спо ља шњу и уну тра шњу струк ту ру лич но сти као што је то слу чај 
у про зи Б. Стан ко ви ћа, сто га Иво По лић и је сте не ка вр та мо дер ни зо ва ног ро ман ти чар ског 
ју на ка. Тек у про зи Б. Стан ко ви ћа су сре шће мо се са пра вим мо дер ним ју на ци ма ко ји из га-
ра ју на ва три соп стве них че жњи, рас по лу ће ни из ме ђу ве за но сти за по ро ди цу и тра ди ци ју 
и те жњи за пот пу ном ин ди ви ду а ли за ци јом. 
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но сти гу бе сва ки сми сао. Са мо ћа за Ћи пи ка, да кле не пред ста вља Хад и 
коб но из гнан ство, већ про сто је дан од усло ва за рас те ре ће ње ду ха од свих 
кон вен ци ја и та ла са на сле ђе ног ис ку ства. Пре ма то ме, ја сно нам је да осно ва 
Ћи пи ко вог по гле да на свет пред ста вља су прот ност из ме ђу си ро ве при ро де 
и ци ви ли за циј ски усло вље не кул ту ре.22

По ка за ли смо да По лић ни је ком плет но оства ре на лич ност, јер не ма 
сна ге за пре о крет и бор бу да про ме ни све оно што га ти шти, већ бе жи у 
при ро ду, да би се на по слет ку по ми рио са суд би ном (за вр шио шко лу и при-
хва тио на ме шта ње). Та кав је ка да је реч о не во љи и суд би ни ко ја је за де си-
ла ње го ве во ље не се ља ке, а та кав је и ка да је реч о соп стве ном емо тив ном 
жи во ту, а то се нај бо ље ви ди кроз не у спе ле по ку ша је ре а ли за ци је две љу-
бав не ве зе. Пр ва је би ла ро ман ти чар ска, пла тон ска за љу бље ност у се о ску 
де вој ку Ма ри ју: 

„Од Ма ри је, је дре и здра ве се љан ке, дон ки хот ски је из гра дио сво-
ју Дул чи не ју, та ко да је Ма ри ја у ње го вим сно ви ма пре ста ла да бу де оно 
што је, а по ста ла оли че ње ро ман ти чар ског за но са“ (jovanovIć 1980: 195). 

Ма ри ја је за ње га та ко по ста ла не ка вр ста иде ал не дра ге, а за не се ност 
ње ном чи сто том (у пр вом ре ду ду хов ном) тра ја ла је све до ње ног од ла ска 
у Аме ри ку. На кон то га, све пре ста је, Иво се ве о ма бр зо ми ри са суд би ном, 
про ла зи га за не се ност, те де вој ку по ла ко за бо ра вља. Ни јед ног тре нут ка код 
ње га не ма не ке че жње за од ла ском во ље не осо бе, не ма ло мо ва, не ма по ку-
ша ја да се она за у ста ви, већ све ве о ма бр зо би ва пре пу ште но сти хи ји и за-
бо ра ву, та ко да га вест о ње ној уда ји за бо га тог Шпан ца за ти че у не кој вр сти 
емо тив не рав но ду шно сти. На кон Ма ри ји ног од ла ска, Иво се ве о ма бр зо 
ве зу је за Ка те, де вој ку ко ја за ње га пред ста вља пот пу ну су прот ност, од но-

22 До ла зи мо та ко још јед ном до Мом чи ла На ста си је ви ћа, ко ји је ова ко по ста вље ну 
Ћи пи ко ву иде ју о сло бод ном, не спу та ном чо ве ку, ко ји оп ста је је ди но ако жи ви по соп стве-
ним на го ни ма, одво јен од ци ви ли за ци је и кул ту ре, тран спо но вао на чи та ву умет ност. Са-
вре ме ни чо век, ка ко твр ди На ста си је вић, од ри че се се бе да ју ћи ма ши ни соп стве не ства ра-
лач ке си ле, без ре зер вно ве ру ју ћи у све моћ ње не за шти те. Про тив та кве си ту а ци је у срп ској 
књи жев но сти ХХ ве ка свим си ла ма (тач ни је соп стве ним ра зно вр сним ства ра лач ким опу сом) 
бо ри се и На ста си је вић по ста вив ши и са мом се би а и сво јим са вре ме ни ци ма је дан је ди ни 
циљ, а то је без у слов на и чи ста ве ра у умет ност ра ди људ ске ду ше: „Ре ћи умет ност ра ди 
умет но сти зна чи изо ло ва ти је из ван чо ве ка и жи во та и за тво ри ти је у је дан cir cu lus vi ti o sus; 
умет ност ра ди исти не, ра ди ле по те, мо ра ла, ра ди ко ри сти, све узе то укуп но ипак да је са мо 
јед ну стра ну ства ри, упра во због то га што би те те о ри је хте ле да бу ду тач не и не по гре шне 
као на у ка, а ме ђу тим за бо ра вља ју да се ов де ра ди о не чем што је ра зу мом не мер љи во и 
не из мер но. Ако се баш осе ћа ве ли ка по тре ба за фор му лом, за што он да не ри зи ко ва ти с 
јед ном ко ја ће би ти да ле ко нео д ре ђе ни ја но ипак да ле ко су ге стив ни ја од свих гор њих, за-
што не ре ћи: Умет ност ра ди људ ске ду ше?“ (наСТаСијевић 1991: 24). Тре ба на по ме ну ти да 
је пр ви есеј ко ји је На ста си је вић на пи сао био упра во ци ти ра ни текст Не ко ли ко ре флек си ја 
из умет но сти. Упр кос чи ње ни ци да је пр ви пут об ја вљен тек 1939. го ди не у окви ру Са бра-
них те ла, текст је на пи сан још 1922. го ди не.
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сно оли че ње је те ле сне жуд ње и раз бук та лих му шких стра сти. Ме ђу тим, и 
ов де ве о ма бр зо од у ста је без ика кве бор бе. Чим му Ка те са оп шта ва да од-
ла зи у град на слу жбу, он се по вла чи, по ста је инер тан, не за у ста вља је, 
не го се вра ћа сво јој ру ти ни. Ви ди мо да кле, два основ на ви да ис по ља ва ња 
дво ја ке при ро де По ли ће вог ли ка. Пр ва, ка да је По лић сам у при ро ди, ка ко 
је то за кљу чио и Стан ко Ко раћ, на ње га и ње го во по на ша ње не ма мо при-
мед би, јер он је та да чо век осе ћа ња и за па жа ња. С дру ге стра не, ка да је он 
пу ки по сма трач на си ља и зла ко је се вр ши над се ља ци ма, он да му с пра вом 
за ме ра мо од су ство пра ве ро ман ти чар ске по бу не, јер на ма је по тре бан чо век 
ко ји се бу ни и про те сту је, а не не ко ко не мо и рав но ду шно по сма тра.23 

Иво По лић, по ми шље њу ве ћи не ис тра жи ва ча (Ви то ше вић, Ше го та, 
Ла за ре вић) пред ста вља не ку вр сту двој ни ка Ива Ћи пи ка (на шта упу ћу је и 
ни ма ло слу чај на по ду дар ност у име ну). Ова кве тврд ње има ју упо ри ште пре 
све га у чи ње ни ци да је и сам Ћи пи ко, као чи нов ник, по пут бес кућ ни ка лу тао 
од јед ног до дру гог на ме шта ња (Брач, Ма кар ска, Ко тор, Хвар...) по ку ша ва ју ћи 
да се про на ђе и укло пи у гра ђан ско дру штво у успо ну. На том пу ту, био је 
сре ћан је ди но у при ро ди, да ле ко од љу ди, сам са сво јим ми сли ма, или окру жен 
про стим љу ди ма из на ро да, ко ји су га осва ја ли сво јим ве дрим ду хом и без гра-
нич ним оп ти ми змом ко ји их ни је на пу штао чак ни у нај те жим тре ну ци ма. 

При чу да је Иво По лић не ка вр ста двој ни ка са мог пи сца упот пу њу је и 
чи ње ни ца да се Иво По лић ја вља као ју нак и у не ко ли ко Ћи пи ко вих при по-
ве да ка. При по вет ка Не вје ра (из збир ке Са Ја дран ских оба ла, 1900) на пи са на 
пре ро ма на За кру хом, већ до но си при чу о Иви ним уну тра шњим пре ви ра-
њи ма у спре зи са при ро дом (олу ја као ме те ро ло шка не по го да из јед на че на 
је са бо лом због од ла ска во ље не де вој ке). При по вет ка На кон де сет го ди на 
(1906) до но си нам по но во при чу о Иви ној раз о ча ра но сти у љу бав, и ово га 
пу та остао је без де вој ке. Ова де вој ка бли ска је Ка те из ро ма на За кру хом, 
јер је пу на иза зов них те ле сних стра сти, ко је уз не ми ра ва ју на шег ју на ка: 

„би ла си соч на и по хо тљи ва, па ме је то к те би при вла чи ло – при-
вла чи ло ме је с не ком чуд ном си лом, иа ко сам на ма хо ве био за си ћен 
те бе и тво је мла до сти...“ (ћиПико 1951б: 189). 

Ов де се нај бо ље ви ди ка ко се то ком вре ме на тран спо но вао Ћи пи ков 
при по ве дач ки дис курс, од ро ман ти чар ске че жње за иде ал ном дра гом из 
ра ног пе ри о да про зног опу са па за кључ но са пр вим де лом ро ма на За кру хом 
(пла тон ска че жња за Ма ри јом) до на ту ра ли стич ке ви зи је те ле сне жуд ње и 
че жње за за до во ља ва њем те ле сних на го на (дру ги део ро ма на За кру хом – 

23 „Кад је Иво По лић сам у при ро ди, не ма мо раз ло га да се на ње га жа ли мо, он је та да 
чо вјек осје ћа ња и за па жа ња. Ми се про тив ње га бу ни мо са мо он да ка да је он по сма трач 
на си ља и зла, а не по бу ни се. На ма је по тре бан чо вјек ко ји се бу ни, не чо вјек ко ји је сам и 
са мо по сма тра. По бу ње ни чо вјек – то је онај ко ји тре ба и Ка ми ју, али и сва ко ме од нас“ 
(кораћ 1987: 227).
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љу бав са де вој ком Ка те, ро ман Па у ци /1909/ – лик Ра де та Сми ља ни ћа, по то ње 
при по вет ке, а ме ћу њи ма и На кон де сет го ди на). По ме ни мо и цр ти цу Иво 
По лић – ов де има го во ра, пре све га, о раз вра ту у се ми на ри ју, оту да по ти че и 
Ћи пи ко ва стал на по тре ба да кри ти ку је све штен ство, али и но во дру штво као 
основ ни про дукт но во на ста лих исто риј ских про ме на. С дру ге стра не, ова 
цр ти ца по но во ус по ста вља ве зу на ре ла ци ји ју нак-при ро да (мо ре)-за ви чај: 

„Ту се осе тио као да је на жа лу у сво ме се лу. Ис пред ње га та ла си 
ва ља ју се мир но, јед но лич но, тек што му до но гу не до пи ру, а пу чи на 
бли ста у сун цу“ (ћиПико 1951б: 217). 

Ви ди мо да сва Ћи пи ко ва де ла у ко ји ма се Иво По лић по ја вљу је као 
ју нак пред ста вља ју не ку вр сту син те зе ње го вог це ло куп ног књи жев ног опу са 
(пре ла зак на на ту ра ли стич ки кон цепт при по ве да ња – упра во га ова чи ње ни-
ца у пр вом ре ду и свр ста ва у мо дер не при по ве да че, окре та ње при ро ди као 
иде а лу сло бо де и не за ви сно сти, кри ти ка дру штва и дру штве них про ме на 
усло вље них ак ту ел ним исто риј ским пре ви ра њи ма), те их мо же мо по сма-
тра ти као не ку вр сту ма ни фе ста ње го вог соп стве ног књи жев ног про гра ма.

2.1 Сло бо дан при род ни чо век као ин ди ви ду ал ни по ку шај от по ра ак ту
ел ној мо дер ни за ци ји (Док тор, Мр се, Ка те). Про у ча ва ју ћи Ћи пи ков про зни 
дис курс, Бран ко Ла за ре вић, уо чио је да се у про зи овог пи сца ја сно иш чи-
та ва по де ла на до бре и зле љу де, а да при том раз ли ку је мо две вр сте до брих 
љу ди, јед ни ко ји жи ве по за ко ни ма при ро де, а то су или нај ве ћи ин те лек-
ту ал ци или нај ве ћи при ми тив ци. Упра во овом по след њем ти пу те жио је и 
сам пи сац кроз чи тав свој књи жев ни опус. На при ме ру ро ма на За кру хом 
по ка за ли смо да је то за и ста та ко. До бри љу ди су углав ном се ља ци и по не ки 
при пад ник но ве ма ло гра ђан ске кла се, а ло ши њи хо ви угње та чи (зе ле на ши 
и чи нов нич ки апа рат). Да ље, ја сно раз ли ку је мо и две вр сте до брих љу ди, 
оних ко ји жи ве сло бод но, не спу та но, по за ко ни ма при ро де, то су или нај ве ћи 
ин те лек ту ал ци (Док тор, и до не кле Иво По лић) или нај ве ћи при ми тив ци 
(Мр се и Ка те). 

Ана ли зи ра ју ћи лик Иве По ли ћа, по ка за ли смо да је у пи та њу јед на 
по себ на вр ста ин те лек ту ал ца, чо век ко ји раз у ме и осе ћа да дух но вог вре-
ме на по ла ко гу ши све остат ке ста рог, па три јар хал ног све та, са ти ре све ње-
го ве мо рал не и дру штве не вред но сти, ме ња ју ћи их но вим ко је по чи ва ју, пре 
све га, на ег зи стен ци јал ној бор би за оп ста нак и ка пи та ли стич ким на сто ја-
њи ма ода бра них да за у зму што бо ље по зи ци је у но вом дру штву. Да ље, све 
но во на ста ле про ме не ре флек ту ју се и на По ли ћев уну тра шњи, емо тив ни 
свет. Он ду бо ко са о се ћа са те шким жи во том се ља ка, али с дру ге стра не, 
не ма сна ге да би ло шта пре ду зме. У ње го вом слу ча ју до ми нант на ка рак те-
ри сти ка је па сив ност, од су ство во ље и сна ге за ак ци ју, од но сно кон стант но 
ми ре ње са суд би ном. Уме сто хва та ња у ко штац са про бле ми ма, По лић по пут 
ка квог ро ман ти чар ског ју на ка од ла зи у при ро ду у ко јој са ња ри о не ка квој 
иди лич ној сли ци све та и у ко јој у фи ло зоф ским ана ли за ма и раз ми шља њи ма 

793



у сво јој ду ши про на ла зи ре ше ња ка ко за рас кол у дру штве ној за јед ни ци, 
та ко и за рас кол у соп стве ној ду ши.24 Са дру ге стра не, има мо лик Док то ра, 
та ко ђе ин те лек ту ал ца, ко ји се по ја вљу је тек у дру гом де лу ро ма на. Ви де ли 
смо да је По ли ће ва основ на осо би на са о се ћај ност са не да ћа ма ко је су услед 
дру штве них про ме на за де си ле нај си ро ма шни је сло је ве. Док тор, та ко ђе, ви ди 
све не га тив не стра не ко је мо дер ни за ци ја дру штва уно си у ко лек тив, али за 
раз ли ку од По ли ћа, код ње га има мо јед но, пре све га, ни хи ли стич ко по ри-
ца ње вред но сти свих со ци јал них струк ту ра, вла сти и за ко на, нор ми вред-
но сти и мо рал них прин ци па: 

„Не мо гу, бје жим од сви је та, и опет се кње му вра ћам... Тр пим, а ни-
ка да ни сам омр знуо ни на ко га!... Не, ни ко ми ни је крив, а ста рим и то 
сам!... Ни шта не мам, и не бри нем се за што!... Учио сам, ми слио сам ци је-
ли свој жи вот, а ни че му не знам ни по чет ка ни свр хе“ (ћиПико 1951а: 130). 

Док тор је окре нут, пре све га, се би и свом не за до вољ ству све том у ко јем 
жи ви, а ко ји га спу та ва и огра ни ча ва, кра де му та ко же ље ну и нео п ход ну 
сло бо ду:

„Те би се чи ни да у на шој во љи сто ји сре ћа! Ку шао сам да ра дим, 
али ни сам мо гао из др жа ти. Не мо гу да ра дим оно што ме не за ни ма; 
сва ки час та ко ва ра да чи ни ми се да ми је из гу бљен за уну тар њи жи вот, 

24 Стан ко Ко раћ је у овим По ли ће вим осо би на ма пре по знао пре те чу мо дер них књи-
жев них ју на ка ко ји ће до ми ни ра ти у срп ској књи жев но сти ХХ ве ка: „Иво По лић је не мо ћан, 
не за до во љан, не сре ћан са да док тра је ње го ва при ча, а та кав ће би ти и у бу дућ но сти пре ма 
ис ка зу на ра то ра. У том ис ка зу на ла зи мо став да ће По лић жи вје ти с̓а вјеч ном че жњом у 
ду ши ,̓ па по то ме ста ву пре по зна је мо не срећ ног књи жев ног ју на ка ко ји и не зна за узро ке 
сво је не сре ће, он је не сре ћан од по чет ка и вје ру је да ће му ци је ли жи вот про ћи у осе ћа њу 
не сре ће и не мо ћи“ (кораћ 1987: 234). Још ви ше, ове осо би не ис по љи ће се код Га вре Ђа ко-
ви ћа, ју на ка ро ма на Бес пу ће Вељ ка Ми ли ће ви ћа (Ми ли ће ви ћев кра так ро ман Бес пу ће пр ви 
пут је об ја вљен у на став ци ма у Срп ском књи жев ном гла сни ку још 1906. го ди не, да би као 
за себ на књи га све тлост да на угле дао шест го ди на ка сни је (1912) у пи шче вом из да њу и за-
хва љу ју ћи са ра јев ској На ди ко ја је обез бе ди ла штам пу). Ка да је у пи та њу Ми ли ће ви ћев 
ју нак Га вре Ђа ко вић, тре ба има ти у ви ду још јед ну бит ну чи ње ни цу. Ре кли смо да су дру-
штве на сре ди на и по ро ди ца са мо не ки од мо гу ћих ви до ва узро ка ста ња ре зиг ни ра но сти, 
раз о ча ра но сти и пе си ми зма. Ви де ли смо већ и код Иве По ли ћа, да нај ве ћи узрок та квог 
ње го вог осе ћа ња ле жи у ње му са мом, у ње го вом ка рак те ру и лич но сти, у па сив но сти и 
рав но ду шно сти, с из у зет ком бо рав ка у при ро ди ко ја сим бо ли зу је нај све тли ју и нај ве се ли-
ју тач ку ње го вог уну тра шњег све та. С дру ге стра не, у Га ври ном се ћа њу на де тињ ство, оца, 
бра та, мај ку, град ски жи вот, шко ло ва ње, те љу бав пре ма Ире ни и Је ки, ап со лут но не ма 
све тлих то но ва, те је по све му су де ћи Ми лу тин Па шић (1990) био у пра ву ка да је упра во у 
ње му ви део пре те чу Пе тра Ра ји ћа из Днев ни ка о Чар но је ви ћу (1921) Ми ло ша Цр њан ског и 
још ви ше Фи ли па Ла ти но ви ћа из Кр ле жи ног ро ма на По вра так Фи ли па Ла ти но ви ћа (1932). 
Да кле, Уско ко ви ћев ро ман Бес пу ће на пи сан још у пр вој де це ни ји ХХ ве ка мно го је бли жи 
мо дер ним ро ма ни ма на пи са ним на кон Пр вог свет ског ра та, не го они ма ко ји су на ста ли у 
ње го во вре ме, од но сно пре по чет ка Пр вог свет ског ра та.
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за ми сао, за сна тре ње...И ова ко нај ма ње тр пим, као да се ту га ра си пље 
по сви је ту, у нео гра ни че но ме про сто ру...“ (ћиПико 1951а: 130–131). 

Ви ди мо да он те жи ши ри ни, не спу та но сти и нео гра ни че но сти лич не 
сло бо де ко ју би мо де ран свет тре ба ло да му пру жи, али за раз ли ку од По-
ли ћа, не ли би се да кре не у по тра гу за про на ла ском и до се за њем лич не 
са тис фак ци је. И упра во из тог раз ло га, ка да ње го во не за до вољ ство до сег не 
вр ху нац, оста вља све и од ла зи с на дом да ће не где ипак про на ћи лич ну сре ћу: 

„А ка мо ћеш? – упи та Иво. – Ето га на! – на же сти се док тор. – Ка-
мо ћу?! Зар ја пи там ко га што ра ди, и ка мо ће?... – сми ју ћи се по жу ри да 
и дру го ме ја ви ту ве се лу ви јест!“ (ћиПико 1951а: 167). 

Ве о ма слич на Док то ру је и се о ска де вој ка Ка те, са ко јом се Иво ви ђао 
на кон Ма ри ји ног од ла ска у Аме ри ку. Њен еле мен тар ни на гон, ње ну же љу 
за до ди ром и за до во ље њем те ле сне стра сти и жуд ње не мо гу да об у зда ју ни 
па три јар хал ни за ко ни, ни страх пред ро ди те љи ма, ни при вр же ност за руч-
ни ку ко ји је у да ле кој зе мљи: 

„ Не мо гу жи ви ти без љу ба ви, а го во ре да је то сра мо та за ди вој ку. 
Ча то хо ће ре ћи?“ (ћиПико 1951а: 167). 

Ка те, да кле, пред ста вља је дан пот пу но но ви тип же не. Се ти мо се ка ко 
је же на нај че шће би ла тре ти ра на у па три јар хал ној за јед ни ци – у сен ци му-
шкар ца, од ко јег је би ла пот пу но за ви сна (еко ном ски, со ци јал но и пси хо ло-
шки), ни шта се ни је пи та ла и ни о че му ни је од лу чи ва ла (ни о соп стве ној 
уда ји, ни о вас пи та њу де це), ње но је би ло да ћу ти и пот пу но се по ко ре ва 
му шкар че вој во љи (би ло да је у пи та њу отац, брат, муж или све кар). Ако 
ова ко по сма тра мо ства ри, ја сно је да Ка те пред ста вља мо дер ну ју на ки њу, 
ко ја че зне за љу ба вљу, до ди ром и стра шћу, али се не ли би да то отво ре но 
при зна, не мо же да тр пи бра то во пси хо ло шко мал тре ти ра ње, те од луч но 
на пу шта ку ћу и са ма од ла зи у град, у по тра гу за бо љим жи во том, а то је 
до каз да по се ду је му шку сна гу и од луч ност: 

„Ни сам ни ја нај го ра! По ћи ћу у свит, ра ди ћу сво јим ру ка ма, тру-
ди ћу, ма ћу бар на ћи ко ће ме по ми ло ва ти!“ (ћиПико 1951а: 191). 

Но во вре ме на ја вљу је и не што дру га чи ји по ло жај же не у дру штву. Ћи-
пи ко ва Ка те та ко на не ки на чин по ста је гла сник ко ји об зна њу је да се бли жи 
тре ну так ка да ће же не сте ћи та ко ду го че ка ну не за ви сност, пр во со ци јал ну 
и еко ном ску, а по том и емо тив ну, пре све га, у од но су на кул ту ро ло шки 
обра зац ко ји је та ко ду го на ме та ла па три јар хал на за јед ни ца. 

Тре ћи тип ју на ка, ко ји сим бо ли зу је те жњу за лич ном сло бо дом, ли ше-
ном свих вр ста кон вен ци ја је ста ри ри бар Мр се. У пи та њу је осо бе њак, 
ко ји раз о ча ран у љу де већ не ких два де се так го ди на жи ви пот пу но сам у 
јед ној пе ћи ни, ло ви ри бу и ослу шку је пулс пу чи не, те се пот пу но ста па са 
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мај ком при ро дом, а при том се и ми ри са свим при род ним не да ћа ма ко ји ма 
га она ку ша, ни на шта се не жа ли и све мир но под но си ис по ља ва ју ћи јед ну 
за вид ну и ве о ма рет ку сто и ци стич ку цр ту ка рак те ра.25 Мр се је, да кле, чо век 
ко ји се, жи ве ћи сам и одво јен од љу ди, по ми рио са свим што му се до го ди ло 
и што му се мо же до го ди ти: 

„Ка ко жи ви те? – упи та га Иво по што му је пла тио ри бу, и, оба зи-
ру ћи се да на ђе мје сто, при сло ни се уз ча мац. Мр се не од го во ри, већ 
мре же ку пи; а он га очи ма пра ти, и опет при у пи та. – Жи вим ка и дру ги 
ча ни шта не ма ју. – Би ће вам те шко? – Ни ни дру го ме бо ље! Ни мам не го 
се бе хра ни ти...“ (ћиПико 1951а: 158). 

Мр се да кле би ра сло бо ду, без об зи ра на то у ка ко те шким усло ви ма га 
она за ти ца ла. Има раз ви јен со ци јал ни осе ћај, ко ји се ма ни фе сту је у из ли-
ви ма пре зи ра пре ма из ра бљи ва чи ма си ро ти ње. Отво рио се пре ма Иви тек 
ка да је схва тио да је сли чан ње му по том схва та њу. Сра ста с при ро дом из 
ко је је по ни као, а по себ но с мо рем ко је му зна чи жи вот и смрт: 

„Мо ре је жи вот и смрт; ка ко ко ме. А та ко је, – по твр ди ста рац с 
увје ре њем, – и жи вот и смрт!“ (ћиПико 1951а: 159). 

До ла зи мо ов де опет до основ ног ста ва пан те и стич ког уче ња – при ми-
ти ван чо век осе ћа се не из бе жним де лом при ро де.26 

Да за кљу чи мо, ли ко ви Док то ра, Ка те и Мр са сим бо ли зу ју је дан од 
основ них књи жев них иде а ла Ива Ћи пи ка. У пи та њу је те жња за по сто ја њем 
сло бод ног при род ног чо ве ка, не спу та ног и не из ве шта че ног, ко ји жи ви ис-
кљу чи во по соп стве ним на го ни ма и пра ви ли ма, ли ше ним свих дру штве них 
кон вен ци ја и нор ми.

3. закључак. Ро ман За кру хом Ива Ћи пи ка ре пре зен ту је но ви тип ро-
ма на у срп ској књи жев но сти, чи ја је по ја ва усло вље на исто риј ским про ме-
на ма ко је су у дру гој по ло ви ни XIX ве ка до ве ле до зна чај них про ме на у 
дру штву – па три јар хал на за јед ни ца гу би по ла ко свој не ка да шњи сми сао и 
зна чај усту па ју ћи ме сто но вом, мо дер ном по рет ку, ко ји се све ви ше ве зу је 
за те ко ви не За пад не Евро пе и њен кул ту ро ло шки обра зац пот пу но су про тан 
од тур ског ко ји је на овим под не бљи ма по чео да до жи вља ва свој зе нит, на-
ро чи то по сле Бер лин ског кон гре са из 1898. го ди не. Про ме не се ре флек ту ју 
на два пла на, спо ља шњем и уну тра шњем. Ка да је у пи та њу спо ља шњи план, 
до ла зи до сла бље ња пле мен ске и за дру жне струк ту ре ка рак те ри стич не за 

25 Сло жи ће мо се у пот пу но сти са Стан ком Ко ра ћем ко ји је за хва љу ју ћи упра во овим 
осо би на ма ста рог ри ба ра ока рак те ри сао као ти пич но ру со ов ски књи жев ни лик: „О бо ле сти 
и гла ди ри бар го во ри без уз бу ђе ња јер их сма тра при род ним по ја ва ма ко је до ла зе и про ла-
зе, он се ни на шта не жа ли и све мир но под но си, па у то ме ви ди мо и сто ич ки дух. Не тре ба 
се бу ни ти кад чо вје ку не што не до ста је, све се не ка ко ри је ши“ (кораћ 1987: 224). 

26 Ову ве зу чо ве ка и при ро де Ћи пи ко ће да ле ко ви ше раз ви ти у свом дру гом ро ма ну Пауци.

796



се ла, исто вре ме но ја ча ју гра до ви и ма ло гра ђан ски слој за на тли ја и тр го ва ца. 
Ова ква си ту а ци ја ре флек ту је се он да и на по ро ди цу (рас пад па три јар хал ног 
си сте ма и ње го ве хи је рар хи је, про ме на ста ту са же не, пре све га, ње на еко-
ном ска и со ци јал на не за ви сност, па он да и пол на рав но прав ност) и по је дин ца 
(бор ба за сло бо ду лич но сти, ли ше ну сва ке вр сте дру штве не кон вен ци је и 
за ви сно сти). Пре ма то ме, ни је слу чај но што се Ћи пи ков ро ман За кру хом 
об рео као је дан од ре пре зе на та га ше ња ста рог по рет ка и ја ча ња но вог, јер, 
по ка за ли смо да се овај ро ман кре ће не где на гра ни ци ре а ли стич ког ро ма на 
ат мос фе ре (те жак жи вот се ља ка и њи хов од ла зак у Аме ри ку у по тра зи за 
бо љим жи во том), по ет ског ро ма на (трак та ти о по хва ли при ро ди и оп сер ва-
ци је о те гоб ном жи во ту при мор ских се ља ка) и мо дер ног ро ма на ли ка (Иво 
По лић). Пре ма то ме, мо ра мо се сло жи ти са тврд њом Миљ ка Јо ва но ви ћа да 
је Ћи пи ко, иа ко у кру го ви ма сво јих про у ча ва ла ца по знат као пи сац ко ји се 
за ла гао за то да про за тре ба да цр пи сна гу из на род ног жи во та (што је сво-
јим де лом и по ка зао), да се еман ци пу је од свих књи жев них шко ла, те да 
та ко ство ри вла сти ту шко лу,27 ве о ма бли зак ве ри стич кој фи ло зоф ској шко ли.28 
По ка за ли смо да је Ћи пи ко во де ло у пр вом ре ду јед на гло ри фи ка ци ја при ро-
де и ње них по зи тив них вред но сти, јед на апо те о за љу ба ви и сло бо ди лич но сти 
ко је се оства ру ју ис кљу чи во у сим би о зи са том при ро дом, а на по слет ку и 
јед на оштра са ти ра упу ће на на ра чун но вих вре ме на усло вље них исто риј-
ским пре ви ра њи ма и на ди ру ћом евро пе и за ци јом. У том сми слу, мо ра мо се 
сло жи ти са Ве ли бо ром Гли го ри ћем (в. ћиПико 1970) ко ји је тач но при ме тио 
да осно ва Ћи пи ко вог де ла ле жи у чи ње ни ци да кул ту ра ква ри и из о па ча ва 
чо ве ка, те се због то га окре нуо по тра зи за чо ве ком ко ји се нај ма ње од мет нуо 
од при ро де и ње них си ро вих ег зи стен ци јал них за ко на, те је у чо ве ку тра жио 
пре те жно ре не сан сне еле мен те (осло бо ђе ње при ро де чо ве ка, ње го вих чу ла, 
стра сти и кр ви од дру штве них и мо рал них сте га и оба ве за). Та кве осо би не 
про на ла зио је или ме ђу нај ве ћим при ми тив ци ма (се ља ци) или ме ђу нај ве-
ћим ин те лек ту ал ци ма (ма ло број ни пред став ни ци но ве гра ђан ске кла се). 
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Sve tla na Lj. Mi la si no vic

THE EPI TO ME OF THE FREE NA TU RAL IN DI VI DUE 
(Ivo Ci pi ko)

S u m  m a r y

The aim of this pa per is to de mon stra te the fact that the pe riod at the end of the XIX 
and the be gin ning of the XX cen tury re pre sen ted a tur ning po int for so ci ety, cul tu re, art and 
the re fo re the li te ra tu re to ward mo dern Eu ro pe. The se chan ges had sig ni fi cant ef fect on the 
new ge ne ra tion of Ser bian wri ters, on the so ci ety, but al so on the in di vi dual wit hin the 
com mu nity. In this pa per thro ugh analyzes of the pro se di sco ur se of Ivo Ci pi ko (1869–1923), 
with a spe cial re fe ren ce to the no vel Za kru hom (1904) the se ef fects will be di scus sed.
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Др На та ша Д. Ај џа но вић, др Ма ја Р. Кр стић

УПО ТРЕ БА АУГ МЕН ТА ТИ ВА У ЈЕ ЗИ КУ Б. ЋО ПИ ЋА  
И ЊИ ХОВ ПРЕ ВОД НА РУ СКИ ЈЕ ЗИК 

(НА МА ТЕ РИ ЈА ЛУ РО МА НА ГЛА ВА У КЛАН ЦУ  
НО ГЕ НА ВРАН ЦУ)

У ра ду ће би ти пред ста вље на пре во ди лач ка ре ше ња пре во-
ђе ња ауг мен та ти ва на ру ски је зик. С об зи ром на то да упо тре ба 
ауг мен та ти ва ни је то ли ко свој стве на ру ском је зи ку, па жња ће би ти 
усме ре на и на не ка дру га чи ја пре во ди лач ка ре ше ња, ти пич ни ја за 
ру ски је зик.

Кључ не ре чи: ауг мен та ти ви, де ми ну ти ви, пре во ђе ње, екс пре-
сив на лек си ка. 

1. увод. Пред мет ин те ре со ва ња ово га ра да је сте од нос из ме ђу по је ди-
них сег ме на та пре во да на ру ски је зик кра ћег ро ма на Гла ва у клан цу но ге на 
вран цу Бран ка Ћо пи ћа и ње го вог срп ског пред ло шка. Тач ни је, фо кус смо 
ста ви ли на пре вод не екви ва лен те ауг мен та ти ва, сра змер но фре квент них у, 
и ина че екс пре сив ном, је зи ку Бран ка Ћо пи ћа (ајЏановић, М. 2013: 351–360). 
Циљ ис тра жи ва ња, да кле, је сте да пред ста ви на чи не ко ји ма се при ли ком 
пре во ђе ња ауг мен та ти ва слу жио пре во ди лац овог де ла на ру ски је зик. Тру-
ди ће мо се да при ка же мо ши рок спек тар упо тре бе да тих об ли ка у је зи ку 
овог пи сца, да из дво ји мо нај ти пич ни је, те да пред ста ви мо раз ли чи те струк-
тур не обра сце об ли ка ко ји се по ја вљу ју у пре во ду на ру ски је зик. По ред 
основ ног, ана ли тич ког ме то да, у ра ду је при ме њен и кон тра стив ни ме тод 
ис тра жи ва ња. За да так сма тра мо оправ да ним, али и ве о ма ин спи ра тив ним, 
бу ду ћи да об ли ци ауг мен та ти ва у ру ском је зи ку ни су то ли ко че сти, при 
че му ни ин вен тар су фик са за гра ђе ње овог ти па екс пре си ва ни је то ли ко 
ра зно вр стан као што је то слу чај у срп ском је зи ку, те је пре во ди лац не рет-
ко мо рао да при бе га ва и не ким дру гим ре ше њи ма. 

2. аугменТаТивиуСрПСкомируСкомјезику. Об ли ци ауг мен та ти ва, као 
и њи ма бли ских али функ ци о нал но су прот них де ми ну ти ва, већ ду го, са-
свим оправ да но, при вла че па жњу ис тра жи ва ча и ства ра ју по тре бу за ду бљом 
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ана ли зом њи хо вог по ре кла и упо тре бе у је зи ку (БелошаПкова 1989; вайгла 
1982: 61–84; вакулич 2008: 83–86; DokulIl 1962; еФимов 1961; калаСниеми 
1992; коЖина 1993; јовановић 2010 и др.). Као што је по зна то, ауг мен та ти-
ви нај че шће на ста ју до да ва њем од го ва ра ју ћег су фик са на мо ти ва тор, ко ји 
та да до би ја мо ди фи ко ва но, уве ћа но зна че ње. Да кле, на ста је из ве де на реч, 
ко ја озна ча ва не што што је ве ће у од но су на уо би ча је ну, про то ти пич ну ве-
ли чи ну. Због сво је из ра зи те екс пре сив не цр те ауг мен та ти ви се та ко ђе мо гу 
ко ри сти ти и као стил ске фи гу ре. Ови об ли ци, осим то га, мо гу има ти по зи-
ти ван ( ју на чи на, до бри чи на, љу ди на) или не га ти ван ка рак тер (гла ве ти на, 
но си на, тра ву љи на), што пре све га за ви си од лек сич ког зна че ња име ни це 
ко ју мо ди фи ку ју. Из зна че ња ауг мен та тив но сти че сто про из и ла зи и зна че-
ње пе јо ра тив но сти, те се ауг мен та ти ви и пе јо ра ти ви не рет ко за јед но про у-
ча ва ју, али, на рав но, то не зна чи ну жно да је сва ки ауг мен та тив пе јо ра тив 
и обрат но. За пра во, док пе јо ра тив увек озна ча ва по гр дан сми сао ре чи или 
фра зе, ауг мен та тив по ред та кве мо же има ти и са свим дру га чи ју упо тре бу, 
што, на рав но, за ви си од зна че ња мо ти ва то ра. На при мер, уко ли ко не ком 
ка же мо да има но си ну или гла вур ду, ми му се не сум њи во ру га мо јер се уве-
ћа ње да тих де ло ва те ла сма тра не чим што на ру ша ва пред ста ву о људ ској 
ле по ти. Али, с дру ге стра не, ако не ком ка же мо да је ју на чи на или љу ди на 
– упу ти ли смо му ком пли мент јер се на тај на чин уве ћа ва и она ко по зи тив-
на пред ста ва о не чи јим осо би на ма.

2.1. Де суп стан тив ни ауг мен та ти ви се у срп ском је зи ку гра де од име-
нич ке твор бе не осно ве и раз ли чи тих су фик са – би ло јед но знач них, ис кљу-
чи во ауг мен та тив но-пе јо ра тив них, би ло ви ше знач них – као што су: –ина 
(но си на, ју на чи на); –чи на (ла жов чи на, ка фан чи на); –ети на (ку ће ти на, ка
пе ти на, мач ке ти на); –ер да (ку ћер да, глу пер да); –ура (се љан чу ра, де вој чу ра); 
–ури на (пти чу ри на, ко су ри на); –ур да (ру чур да, но жур да, гла вур да); –ушти-
на (ба ру шти на, ма глу шти на) (клајн 2005: 182; ПиПер – клајн 2013: 221; 
СТанојчић – ПоПовић 1992: 138–139). При ли ком из во ђе ња ауг мен та тив них 
об ли ка у срп ском је зи ку не рет ко на твор бе ном ша ву до ла зи до мо р фо но ло-
шких ал тер на ци ја (ју нак + ина > ју на ки на > ју на чи на; до бри ца + ина > 
до бри ци на > до бри чи на; пти ца + ури на > пти цу ри на > пти чу ри на).

У ру ском пак је зи ку број про дук тив них ауг мен та тив них су фик са је, 
ка ко смо ви де ли, да ле ко ма њи не го што је то слу чај у срп ском је зи ку. Ауг-
мен та ти ви се у ру ском је зи ку нај че шће гра де до да ва њем сле де ћих су фик са 
на ко рен име ни це: –ищ– (до мище, кни жища, ֱо ро дище); –ин– (до жди на, 
ֱо ло си на, куֲ чи на) или –юг– / –яг– (ворюֱа, зверюֱа, дворняֱа, общаֱа). 
По ред на ве де них (про дук тив них), ауг мен та ти ве је мо гу ће обра зо ва ти и уз 
по моћ не про дук тив них су фик са: –яр–, –ёх–, –ах–, –ил– (водяра, бабёха, 
де ва ха, во ди ла) (Грам ма ֳ и ка рус скоֱо языка 1960: 270–271; Рус ская ֱрам
маֳи ка 1982: 212–213). Сфе ра упо тре бе ауг мен та ти ва у ру ском је зи ку огра-
ни че на је нај че шће на раз го вор ни је зик и фол клор (еФимов 1961: 338), или 
има обе леж је фа ми ли јар но сти.



2.2. Ауг мен та ти вом се го то во ни ка да не озна ча ва са мо ве ли чи на не ког 
пред ме та или по ја ве као та ква, већ је ње го во зна че ње да ле ко ком плек сни је 
за хва љу ју ћи су бјек тив ној оце ни ко ју он са др жи у се би, а ко ја мо же да но си, 
за ви сно од кон тек ста, по зи тив ну или не га тив ну ко но та ци ју. Гра ма тич ка 
ту ма че ња ових об ли ка че сто под ра зу ме ва ју да ауг мен та тив ни су фик си да ју 
твор бе ној осно ви ис кљу чи во зна че ње не у о би ча је не ве ли чи не (Грам ма ти ка 
рус ско го языка 1960: 270; Рус ская грам ма ти ка 1982: 212), али је ипак по-
треб но до да ти да док де ми ну ти ви, са јед не стра не, че сто са др же у се би 
еле мен те из ра за на кло но сти пре ма не ко ме или не че му, ша љи во сти или иро-
ни је, ауг мен та ти ви, са дру ге стра не, но се у се би но ту гру бо сти, нео до бра-
ва ња, иро ни је, али мо гу да из ра жа ва ју и ус хи ће ње, ди вље ње и сл. (коЖина 
1993: 133–134). Де ми ну ти ви и ауг мен та ти ви су те сно ве за ни са ка те го ри јом 
су бјек тив не оце не, где се емо ци о нал на оце на из ра жа ва не са мо ве ли чи ном 
већ и ве ли чи на по ста је сред ство из ра жа ва ња оце не. По пра ви лу, оно што је 
ма ло, си ћу шно, код чо ве ка иза зи ва осе ћа ње сим па ти је, док оно што је ве-
ли ко, огром но че сто мо же да нам се учи ни пре те ћим у из ве сном сми слу и 
иза зо ве су прот на осе ћа ња (калаСниеми 1992: 26). Ја сно је, да кле, да де ми-
ну ти ви и ауг мен та ти ви обра зу ју сво је вр сну (гра да ци о ну) опо зи ци ју пре ма 
сте пе ну за сту пље но сти од ре ђе не осо би не (ума ње но/уве ћа но): сֳо лик – сֳо
лище, ֱо лов ка – ֱо ло вища (БелошаПкова 1989: 343–344). По је ди ни де ри ва-
то ло зи ис ти чу да су фик си ко ји се ко ри сте за твор бу об ли ка де ми ну ти ва или 
ауг мен та ти ва ве о ма че сто мо ди фи ку ју зна че ње твор бе не осно ве и на зи ва ју 
их су фик си ма су бјек тив не оце не: чёрный – чёрненький, чер но ваֳый; сֳол 
– сֳо лик, сֳо лище (DokulIl 1962: 191–219; БелошаПкова 1989: 299). На овом 
ме сту би смо до да ли још и то да је упо тре ба де ми ну ти ва, за раз ли ку од упо-
тре бе њи ма су прот них ауг мен та ти ва, ве о ма ка рак те ри стич на за ру ски је зик, 
те је та кве об ли ке, на су прот срп ском је зи ку, мо гу ће обра зо ва ти не са мо од 
име ни ца (до мик) и при де ва (хо ро ֵ еньки й) не го и од не ких не про мен љи вих 
вр ста ре чи као што су, на при мер, при ло зи (хо ро ֵ енько ), те не чу ди по да так 
да се у пре во ду ауг мен ти та ти ва на ру ски је зик пре во ди лац не рет ко слу жио 
об ли ци ма де ми ну ти ва, о че му ће ви ше ре чи би ти ни же у ра ду.

Да би се пра вил но раз у ме ла упо тре ба ауг мен та ти ва у ве ћи ни си ту а ци ја, 
она се не по сма тра изо ло ва но, не го се у об зир узи ма кон текст, а не рет ко и 
су пра сег мент на сред ства (ин то на ци ја, нпр.) ути чу на њи хо во пра вил но разу-
ме ва ње. 

3. анализаграЂе. Као што смо на са мом по чет ку већ на по ме ну ли, гра ђу 
за ову ана ли зу екс цер пи ра ли смо из ро ма на Бран ка Ћо пи ћа Гла ва у клан цу, 
но ге на вран цу (ʼНо ги в по ле, го ло ва на во леʼ) (ви ди: Из во ри). Из овог про зног 
де ла не ве ли ког оби ма – ко је у ко ри шће ном из да њу има укуп но 149 стра на 
– екс цер пи ра на су 52 ауг мен та ти ва, што нам све до чи о сра змер но че стој 
за сту пље но сти ове вр сте ек пре си ва у да том де лу, али и је зи ку Бран ка Ћо-
пи ћа уоп ште. С об зи ром на то да је у да том ис тра жи ва њу фо кус усме рен 
на пре во ди лач ка ре ше ња ко ји ма се пре во ди лац слу жио при ли ком пре во да 
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ауг мен та ти ва на ру ски је зик, на кон из вр ше не ана ли зе екс цер пи ра не ауг мен-
та ти ве по де ли ли смо у шест гру па ко је чи не:

1. ауг мен та ти ви пре ве де ни ауг мен та ти ви ма или лек се мом ко ја има 
обе леж је фа ми ли јар но сти;

2. ауг мен та ти ви пре ве де ни не ком дру гом име ни цом ко ја не ма ауг мен-
та тив но зна че ње;

3. ауг мен та ти ви ко ји не до ста ју у тек сту пре во да (не до ста је или ре че-
ни ца у ко јој је упо тре бљен ауг мен та тив или чак цео па сус);

4. ауг мен та ти ви ко ји су пре ве де ни син таг мом;
5. ауг мен та ти ви пре ве де ни об ли ком де ми ну ти ва;
6. вла сти те име ни це у об ли ку ауг мен та ти ва.
Из дво је ни струк ту р ни ти по ви пре вод них екви ва ле на та не јед на ке су 

ве ли чи не. На и ме, нај ви ше је, на пр ви по глед по ма ло нео че ки ва но, ауг мен-
та ти ва пре ве де них син таг мом (19 по твр да), за тим сле де они чи ји је екви ва лент 
не ка дру га лек се ма ко ја не ма ауг мен та тив но зна че ње (11), по том ауг мен та-
ти ви ко ји у тек сту пре во да не до ста ју (9 по твр да), ауг мен та ти ви пре ве де ни 
ауг мен та ти ви ма (6 по твр да), ауг мен та ти ви пре ве де ни об ли ком де ми ну ти ва 
(4 по твр де), те, на кра ју, вла сти те име ни це у об ли ку ауг мен та ти ва (3 по твр де). 
Ипак, мо же мо ре ћи да смо ова кав рас по ред за сту пље но сти пре во ди лач ких 
ре ше ња и оче ки ва ли с об зи ром на то да упо тре ба ауг мен та ти ва за ру ски 
је зик, као што смо већ по ме ну ли, ни је то ли ко ка рак те ри стич на, те је пре-
во ди лац нај че шће био при ну ђен да ауг мен та ти ве пре во ди ана ли тич ким 
кон струк ци ја ма, це лим син таг ма ма, ка ко би и у тек сту пре во да ус пео да 
за др жи сву екс пре сив ност је зи ка Бран ка Ћо пи ћа. 

3.1. Кре ну ће мо ипак од пр ве гру пе ауг мен та ти ва – ауг мен та ти ва пре-
ве де них пра вим ауг мен та ти вом или лек се мом ко ја у ру ском је зи ку има об-
леж је фа ми ли јар но сти. Као што смо већ на по ме ну ли то ком екс церп ци је 
гра ђе, на и шли смо на шест ова квих по твр да за ова кве екви ва лен те, од ко јих 
ће мо, као илу стра ци ју, на ве сти сле де ће три: 

Је сте, ре пи на к’о у ме ђе да.
ʼОֱо, хво сֳище у не ֱ о, как у ме дведя.̓
Сад ће мо ми то друк чи је, мом чи но мо ја.
ʼСейчас мы с ним, дру жище, ֲодру ֱ о му ֲоֱо во рим.̓
Ућу тим се у мје сту, про сто не ди шем, и пла шљи во гле дам зе ца, 

а зе кан, опет, ужи жио у ме не оним сво јим ве ли ким оке ти на ма као да 
ме ћут ке ко ри... 

ʼНи коֱ да в жи зни не ֲод ֲ у скал меня ко сой на ֳа кое близ кое рас
сֳояние , а ֳеֲерь со сֳены на меня ֱро мадными ֱла зищами  взи рал 
ка койֳо  заяцֱи ֱ анֳ, слов но бы укоряя и сֳыдя...̓

Да кле, у овим при ме ри ма пре во ди лац се слу жио пра вим ауг мен та ти-
ви ма ко ри сте ћи при то ме про дук тив ни ауг мен та тив ни су фикс –ищ–. По ре-
де ћи ове при ме ре у тек сту ори ги на ла и тек сту пре во да, при ме ћу је мо да је 



при ли ком пре во да за др жа на сва екс пре сив ност тек ста ори ги на ла, те да су 
ова пре во ди лач ка ре ше ња, и по ред ста ту са ауг мен та ти ва у нај ве ћем сло вен-
ском је зи ку, у пот пу но сти у ду ху тог је зи ка. У пр вом на ве де ном при ме ру 
упо тре бљен је ауг мен та тив со ма ти зма реп, а ка ко би се до дат но ис та кла 
ве ли чи на тог де ла те ла, он је упо ре ђен са ре пом огром ног ме две да. Зна мо 
да ме две ди не ма ју ве лик реп, али по што се ра ди о де чи јем ди ја ло гу, из чи-
је се пер спек ти ве ме двед чи ни још ве ћим не го што за и ста је сте, мо ра би ти 
да је све на ње му пре ди мен зи о ни ра но, па та ко и реп. Пре во ди лац је у тек сту 
пре во да за др жао и ауг мен та тив хво сֳище и по ре ђе ње как у ме дведя, а да 
при то ме ни је на ру ше на ко ми ка си ту а ци је ни у ру ском тек сту. У дру гом 
на ве де ном при ме ру пре во ди лац се та ко ђе по слу жио пра вим ауг мен та ти вом, 
као и у тре ћем. Ме ђу тим, ин те ре сант но је да је име ни ца зе кан, ко ја ни је 
ауг ме та тив ни об лик у срп ском је зи ку, пре ве де на по лу сло же ни цом заяцֱи
ֱанֳ. Ова квом ре ше њу пре во ди лац је при бе гао ка ко би ис та као ве ли чи ну 
на сли ка ног зе ца ко ји је упла шио ма лог Бран ка Ћо пи ћа и осли као сву стра-
хо ту си ту а ци је у ко јој се на шао. 

3.2. У дру гу гру пу ауг мен та ти ва свр ста ли смо ауг мен та ти ве ко ји су 
пре ве де ни не ком дру гом лек се мом ко ја не ма ауг мен та тив но зна че ње, чи ји 
су ре пре зен тан ти и сле де ћа три при ме ра:

Нај зад сам, пун за ви сти, згра био свој тор бак, из мах нуо из све 
сна ге и – буп! – тре снуо Ике ту по ње го вој ла жљи вој гла вур ди.

Л̓оֲаясь оֳ за ви сֳи, я на ко нец не выдер жал, раз мах нулся со всей 
силы ֳор бой да как ֳре сну Ика на ֲо ба шке.̓

На ва ли те, мом чи не!
А̓ нука, ֲод на жми ֳ е, удальцы!ʼ
Ај ме, дје де, ако се онај ша ро ви на на ти сне за на ма и по ву че ку ћу за 

со бом?
ʼОй, дед, а чֳо, если рва неֳся эֳоֳ ֲёс и дом ֲоֳянеֳ за со бой?ʼ

У на ве де ним при ме ри ма ви ди мо, да кле, да је уме сто ауг мен та ти ва у 
тек сту пре во да ко ри шће на лек се ма ко ја не ма ауг мен та тив но зна че ње. У 
тре ћем при ме ру је име ни ца ша ро ви на пре ве де на не у трал ном име ни цом ֲ ёс, 
а да при то ме не мо же мо ре ћи да је текст пре во да из гу био на сна зи у од но-
су на текст ори ги на ла. У пр вом при ме ру пре во ди лац је из бе гао упо тре бу 
ауг мен та ти ва, али је за то упо тре био лек се му уда лец, ко ја у ру ском је зи ку 
озна ча ва ју на ка, де ли ју, чи ме је крај ње ве што за др жао се ман ти ку лек се ме 
ори ги на ла. У пр вом пак при ме ру уме сто лек се ме гла вур да упо тре бље на је 
лек се ма ба ֵ ка, чи ја је упо тре ба у ру ском је зи ку огра ни че на на раз го вор ни 
је зик и до слов но зна чи гла ва, ти ква, тин та ра. Сло бод ни смо да при ме ти-
мо да је на овај на чин пре во ди лац у мно го ве ћој ме ри за др жао екс пре си ју 
из ра за, не го да је упо ре био пра ви ауг мен та тив ֱо ло вища.

У окви ру ове гру пе ауг мен та ти ва, осим то га, при ме ти ли смо и не ка 
ре ше ња ко ја су нам се учи ни ла ве о ма ин те ре сант ним, а ти чу се лек се ме 
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тра ву љи на. Да та тра ву љи на у ро ма ну озна ча ва скро ви то ме сто на ко је су 
де ча ци бе жа ли ка да би не што згре ши ли или ка да би же ле ли да се оса ме. 
Ова лек се ма се у тек сту ори ги на ла по ја вљу је це лих де вет пу та, а пре во ди лац 
је имао чак три раз ли чи та ре ше ња пре во да. На ве шће мо не ко ли ко при ме ра 
раз ли чи тих пре во ди лач ких ре ше ња: 

Ве о ма за бри ну ти, стриц Или ја и ја за ву че мо се у ви со ку тра ву љи ну 
иза по ја те и до го ва ра мо се.

ʼПо да вленные и мрачные, мы с мо им дядькой Илька ном за би ра емся 
в бурьян за са ра ем и дер жим со веֳ.̓

Љут као рис, ја без ри је чи ду нем на по ље и за ву чем се у тра ву љи ну 
иза свињ ца.

ʼЗлой, как рысь, я выска ки ваю во двор и за би ваюсь в ֳра ву за сви
нар ни ком.̓

Ај ме ме ни, сад смо го то ви! – врек ну Ике та и већ га за чух ка ко 
сук ну кроз тра ву љи ну.

ʼОйойой! Уку сиֳ! — во ֲ иֳ Икан и сֳремֱлав не сеֳся че рез за
ро сли, ֳолько ֳра ва ֵурֵиֳ.̓

Из на ве де них при ме ра ви ди мо да је пре во ди лац име ни цу тра ву љи на 
пре во дио или про сто не у трал ном име ни цом тра ва или име ни ца ма бурьян 
и за росль. Име ни ца бурьян пред ста вља за јед нич ки на зив за ко ров ске тра ве, 
док име ни ца за росль озна ча ва ши праг или ши ка ру. Ни је, да кле, пре во ди лац 
ову лек се му пре вео по гре шно ни ти у јед ном од ових при ме ра, а раз лог за 
раз ли чи та пре во ди лач ка ре ше ња ви ди мо у то ме што је пре во ди лац ко ри-
шће њем да тих бли ско знач ни ца по ку шао да из бег не по на вља ње.

3.3. У тре ћу гру пу свр ста ли смо ауг мен та ти ве код ко јих се у пре во ду 
на ру ски ја вља нул ти пре вод ни екви ва лент, тј. оне ко ји у тек сту пре во да 
не ма ју од го ва ра ју ћи пре вод. Иден ти фи ко ва ли смо де вет та квих слу ча је ва. 
То су сле де ће лек се ме: пру ти на, га ће ти не, ју на чи на, то р ба чи на, хај ду чи на, 
де ра чи на, љу ди не, клен чи на, дје ча чи на. И док су се до сад пре во ди о че ви по-
ступ ци да ли ла ко оправ да ти и раз у ме ти ка да су у пи та њу ре ше ња ко ји ма је 
он при бе га вао то ком пре во ђе ња ауг мен та ти ва, ово га пу та не ви ди мо раз лог 
за што и за на ве де не лек се ме ни је на шао од го ва ра ју ће ре ше ње јер је њи хо вим 
ис пу шта њем до шло до оси ро ма ше ња пре во да. 

3.4. Да ле ко нај број ни ја гру па је сте гру па ауг мен та ти ва ко ји су пре ве-
де ни син таг ма ма. Као што смо већ ис та кли, и оче ки ва но је да је нај ве ћи 
број ауг мен та ти ва пре во ђен на овај на чин с об зи ром на чи ње ни цу да за 
ру ски је зик упо тре ба ауг мен та ти ва ни је то ли ко ти пич на. Иден ти фи ко ва ли 
смо укуп но 19 ова квих ре ше ња, али ће мо као ве о ма илу стра тив на на ве сти 
сле де ћа три: 

Је дан од ђа ка ни је имао сво јих га ћа па је обу као не ка кве ста ре оче
ве га ћур де са ту ром до зе мље.
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ʼОдин из ֲ освященных был наряжен в сֳарые оֳ цов ские ֵ а ро вары 
нео бычайных раз ме ров.̓

По кло пио се го ле мом клем па вом ше шир чи ном, је два му се очи виде, 
а та ко је за ма зан као да се три го ди не уми вао ни је.

ʼНа  ֱо ло ве оֱром ная ֵляֲа с об вислыми  ֲолями, ֳак чֳо изֲод 
нее и ֱ лаз не ви даֳь, а уж выма зан весь до ֳ о ֱ о, слов но бы он ֳ ри ֱ о да 
ֲо дряд не умывался.̓

Лу ле ти не су нам по го ле ме и не спрет не.
ʼТруб ки ֲо лу чи лись у нас ֱро мадные, не уклюжи е.̓

Као што се и да при ме ти ти из на ве де них при ме ра, пре во ди лац је крај-
ње ве што из бе гао упо тре бу ауг мен та ти ва ко ри шће њем син таг ми, те су тако 
га ћур де – ʼֵ а ро вары нео бычайных раз ме ровʼ (нео бич но ве ли ке шал ва ре), 
ше шир чи на – оֱ̓ром ная ֵляֲаʼ (огром ни ше шир), а лу ле ти не – ʼֱ ро мадные 
ֳруб киʼ (огром не лу ле). Ова ква ре ше ња сма тра мо вр ло успе лим, јер је пре-
во ди лац и у тек сту пре во да ус пео да за др жи екс пре си ју пред ло шка. Има ју-
ћи то у ви ду, ка да по гле да мо ова ква ре ше ња, још нам се чуд ни јом чи ни 
чи ње ни ца да су ауг мен та ти ви из прет ход не гру пе оста ли не пре ве де ни. 

3.5. Пе ту гру пу ауг мен та ти ва чи не ауг мен та ти ви пре ве де ни, по ма ло нео-
че ки ва но, де ми ну ти ви ма и пред ста вља ју ма ње број ну гру пу ауг мен та ти ва. 
Иден ти фи ко ва ли смо све га че ти ри ова кве по твр де, а ево два та ква при ме ра: 

А је сте ли ви, љу ди не, са ми код ку ће?
ʼВы чֳо же, му жич ки, до ма од ни?ʼ
Еј, шта ви то ра ди те? – раз ви ка се чи че ка ња.
ʼЭй, чֳо эֳо вы заֳеяли ? — рас ֵ у мелся дядька Дун ду рия.̓

Пре во ђе ње ауг мен та ти ва де ми ну ти ви ма у овом слу ча ју сма тра мо 
оправ да ним из про стог раз ло га што се у пр вом при ме ру ра ди о ди рект ном 
обра ћа њу, тач ни је ула ги ва њу Ци га на-чер га ра дво ји ци де ча ка, те је пре во-
ди лац, же ле ћи да за др жи по зи тив ну ко но та ци ју лек се ме љу ди не, упо тре био 
за ру ски је зик ка рак те ри сти чан об лик де ми ну ти ва. У дру гом пак слу ча ју 
ра ди се о ве о ма сим па тич ном ју на ку овог ро ма на ста ром мли на ру Дун ду-
ри ју, ког де ча ци обо жа ва ју и у ком има ју по др шку за сво је не ста шлу ке, те 
је пре во ди лац упо тре бом де ми ну ти ва ус пео да пре не се од нос ко ји глав ни 
ју на ци има ју пре ма овом ли ку. 

3.6. Ко нач но, ше сту и по след њу гру пу ауг мен та ти ва чи не вла сти та 
име на у уве ћа ном об ли ку. Ово је да ле ко нај ма ње број на гру па, све га три 
та кве по твр де смо на шли у тек сту, од ко јих су не ке пре ве де не пра вим ауг-
мен та ти вом, тј. до да ва њем про дук тив ног ауг мен та тив ног су фик са –ин–. То 
су име ни це Ни џе ка ња – Нид же ֳ и на и име ни ца Или је ти на – Ильке ֳ и на. 
Име ни ца Или је ти на пак пре во ђе на је раз ли чи то, не кад име ни цом Илькаֵ, 
а по не кад и де ми ну ти ви ма Илясֳик, Илька сֳик, док је син таг ма про кле ти 
Иџи кан пре ве де на вр ло ле пим ре ше њем – эֳоֳ Илькан –ху ли ֱ ан. 
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4. закључак. Ура ђе на ана ли за по твр ђу је чи ње ни цу да ауг мен та ти ви у 
срп ском је зи ку има ју да ле ко рас про стра ње ни ју упо тре бу не го што је то слу-
чај у ру ском је зи ку. Ка да је у пи та њу пре вод овог крат ког ро ма на Бран ка 
Ћо пи ћа, мо же мо ис та ћи да пре во ди лац ни је имао ни ма ло лак за да так. Упра во 
екс пре сив ност из ра за чи ни је зик Бран ка Ћо пи ћа осо бе ним и не по но вљи вим, 
те се сто га пред пре во ди о ца по ста вља за да так да у је зи ку на ко ји пре во ди 
успе да за др жи ту екс пре сив ност, а да текст бу де пре ве ден у ду ху тог је зи ка. 
У пред ста вље ној ана ли зи да се уо чи ти да, иа ко би се то у пр ви мах мо жда 
мо гло оче ки ва ти, јед но лек сем ска је ди ни ца у ори ги нал ном тек сту не под ра-
зу ме ва ну жно исту та кву и у пре ве де ном (ајЏановић, Н. 2015а: 939–946). Као 
што смо из при ло же не ана ли зе ви де ли, пре во ди лац да тог ро ма на ни је пре во-
дио до слов но, не го се упра во тру дио да на ђе нај бо ља ре ше ња ко ја не ће на ру-
ши ти екс пре сив ност Ћо пи ће вог из ра за, а ко ја ће, с дру ге стра не, омо гу ћи ти 
да се за др жи дух је зи ка на ко ји пре во ди. Од 52 екс цер пи ра на ауг мен та ти ва у 
тек сту ори ги на ла, у тек сту пре во да је иден ти фи ко ва но све га осам пра вих 
ауг мен та ти ва. За оста ле ауг мен та ти ве, да кле, пре во ди лац је из на ла зио дру га 
ре ше ња – пре во дио их је или не ким дру гим лек се ма ма ко је не ма ју ауг мен та-
тив но зна че ње, или син таг ма ма, па чак и об ли ци ма де ми ну ти ва, а у де вет 
иден ти фи ко ва них слу ча је ва, не ус пев ши да на ђе аде кват но ре ше ње, про сто 
је из о ста вио те де ло ве тек ста из тек ста пре во да, што ни је је дин ствен слу чај 
ка да је у пи та њу пре во ђе ње срп ских кла си ка на ру ски (ајЏановић, Н. 2015б: 
611–618). Из тог раз ло га не мо же мо ре ћи да смо у пот пу но сти за до вољ ни свим 
ре ше њи ма, јер су се она сва ка ко мо гла про на ћи и за тих де вет ауг мен та ти ва, 
а ово кон крет но де ло и сам пи сац сва ка ко за слу жу ју да бу ду пре ве де ни. 
Ме ђу тим, ре ше њи ма ко ја је пре во ди лац ипак из на шао, би ли они пра ви ауг-
мен та ти ви, не ка дру га име ни ца ко ја не ма ауг мен та тив но зна че ње, де ми ну-
тив или пак син таг ма, је смо за до вољ ни и сма тра мо их ве о ма успе лим. 
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На та ша Д. Айджа но вич, Майа Р. Кр стич

УПО ТРЕ БЛЕ НИЕ АУГ МЕН ТА ТИ ВОВ В ЯЗЫКЕ Б. ЧО ПИ ЧА  
И ИХ ПЕ РЕ ВОД НА РУС СКИЙ ЯЗЫК

(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ РО МА НА „НО ГИ В ПО ЛЕ, ГО ЛО ВА НА ВО ЛЕ”)

Р е з ю м е 

В дан ной статье ав торы пыта лись пред ста вить раз личные спо собы пе ре во да 
ауг мен та ти вов, упо треблённых в ро ма не Но ֱ и в ֲ о ле, ֱ о ло ва на во ле Бран ко Чо пи ча, 
на рус ский язык. Экспрес сив ность высказыва ния, на столько  ха рак тер на для языка 
Бран ко Чо пи ча, имен но и де ла ет его язык особым и не пов то римым и поэто му пе ред 
пе ре вод чи ком ста вит нелёгкое за да ние – пе ре не сти всю экспрес сив ность высказыва-
ния, со дер жавщуюся в ис ход ном (серб ском) языке в новый экви ва лентный ему текст 
на рус ском языке. В пред ста влен ном ана ли зе мо жно за ме тить, во пре ки пер во на-
чальным ожи да ниям, что од но лек семный тер мин не име ет всег да од но лек сем но го 
со о твет ствия на рус ском языке, из-за че го иног да и не из бе жна была функ ци о нальная 
за ме на. Ана лиз по ка зал, что пе ре водя ауг мен та тивы, пе ре вод чик пользо вался ли бо 
ауг мен та ти ва ми, ли бо дру ги ми лек се ма ми, не имеющими ауг мен та тив ное зна че ние, 
ли бо сло во со че та ниями, ли бо де ми ну ти ва ми, а в не ко торых слу чаях, не успе вая 
найти аде кват но го ре ше ния, про сто выпу стил их из тек ста пе ре во да.

Др На та ша Д. Ај џа но вић 
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за сла ви сти ку 
Но ви Сад
naj dza no vic@ff.uns .ac.rs

Др Ma ja Р. Кр стић
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за сла ви сти ку 
Но ви Сад
ma ja.kr stic@ff.un s.ac .rs  
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Др Ђор ђе М. Де спић

РА НА ТЕ О РИЈ СКА МИ САО МИ О ДРА ГА ПА ВЛО ВИ ЋА1

Рад на сто ји да осве тли не ке од ва жни јих апе ка та ра не те о риј-
ске ми сли о књи жев но сти Ми о дра га Па вло ви ћа. У том сми слу, 
на гла сак је ста вљен на ње го ву пр ву кри тич ко-есе ји стич ку књи гу, 
Ро ко ви по е зи је (1958), у ко јој ау тор као млад ми сли лац из но си за 
то вре ме ве о ма мо дер на ви ђе ња књи жев но сти и пе снич ке умет но-
сти, али и убе дљи ва про ми шља ња са мог ства ра лач ког по ступ ка. 
Сво ја екс пли цит на схва та ња о ли ри ци, ова ко ра но ар ти ку ли са на, 
Па вло вић ће за сту па ти већ у до та да шњем свом пе снич ком ства ра-
њу, али ће, с дру ге стра не, ова те о риј ска ми сао ан ти ци пи ра ти и 
ње го ва бу ду ћа по ет ска стре мље ња.

Кључ не ре чи: Ми о драг Па вло вић, есеј, те о ри ја, по е зи ја.

1. У окви ру им пре сив ног есе ји стич ког опу са Ми о дра га Па вло ви ћа, ко ји 
у свом окви ру об у хва та мит ско-ан тро по ло шке те ме, про стор усме не и сред-
њо ве ков не књи жев но сти, срп ску умет нич ку по е зи ју и вр хун ска оства ре ња 
свет ске ли те ра ту ре од ан тич ког вре ме на до мо дер ног до ба, ње го ва те о риј ска 
ми сао о књи жев но сти за у зи ма по себ но и ва жно ме сто. За ра до зна ло шћу и 
по кре тљи во шћу Па вло ви ће ве пе снич ке има ги на ци је чи ни се да го то во ни ма-
ло не за о ста је ни ње го ва есе ји стич ка ми сао и ши ри на кул тур ног, књи жев-
но-исто риј ског и те о риј ског хо ри зон та. Из да на шње пер спек ти ве по сма тра но, 
есе ји стич ки ре до ви ко је он са те о риј ског аспек та ис пи су је у де це ни ја ма 
дру ге по ло ви не 20. ве ка, у до слу ху су с књи жев но те о риј ским ра зно вр сним 
раз ма тра њи ма до та да шњих на уч них и књи жев них по сле ни ка, али по кат кад 
ан ти ци пи ра ју и не ке бу ду ће те о риј ске по став ке. Ње го ва оба ве ште ност, моћ 
им пле мен та ци је и на до град ње раз ли чи тих те о риј ских схва та ња, али исто-
вре ме но и спо соб ност са мо свој ног и кри тич ког ра су ђи ва ња, и да нас им пре-
си о ни ра ви тал но шћу ста во ва и то ном про грам ске од луч но сти. Он не са мо 
да је упо знат са ње го вом вре ме ну бли жим при сту пи ма књи жев ном де лу, од 

1 Рад је на стао у окви ру Про јек та 178005 Аспек ти иден ти те та и њи хо во об ли ко ва ње 
у срп ској књи жев но сти, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.



те о ри је ин тер пре та ци је по ве за не с фи ло зоф ском ме то дом фе но ме но ло ги је, 
пре ко пси хо а на ли тич ке шко ле и ар хе тип ске кри ти ке, до ан гло а ме рич ке 
но ве кри ти ке, ег зи стен ци ја ли зма и струк ту ра ли зма, већ да је и сиг на ле оних 
те о ри ја и ме то до ло шких по сту па ка ко ји се у Евро пи, Фран цу ској нај пре, 
тек тих го ди на и по ја вљу ју екс пли цит ни је, као што су постструк ту ра ли-
стич ке иде је јед ног Ро ла на Бар та или Ју ли је Кри сте ве. Већ ова на гла ше на 
плу рал ност ме то да ко ја се мо же пре по зна ти у Па вло ви ће вом кри тич ко-есе-
ји стич ком опу су ис ти че ње го ву ан ти дог ма тич ност у при сту пу про у ча ва ња 
по е зи је.

Прем да се ње го ва есе ји сти ка да нас са гле да ва и ме ри мо жда нај пре кроз 
књи жев но и сто риј ска прег ну ћа, од но сно ту ма че ње и вред но ва ње срп ске 
пе снич ке тра ди ци је, тек сто ви ко ји до но се про ми шља ње књи жев но те о риј-
ских про бле ма не за о би ла зни су при са гле да ва њу овог по ља Па вло ви ће вог 
књи жев ног ства ра ња. Оно што је још 1975. го ди не Бран ко По по вић при ме-
тио по во дом књи ге По е зи ја и кул ту ра (Павловић 1974), да есе ји Ми о дра га 
Па вло ви ћа ни су не ка ус пут на прак са, не што што би би ло уз гред ни и спо ред-
ни про дукт ње го ве пе снич ке ра ди о ни це, већ „рав но прав ни, до дат ни ду хов-
ни про стор за умет нич ко са мо и ска зи ва ње“ (ПоПовић 1987), ва жи, за пра во, 
и за оста ла по ља ње го ве есе ји стич ке прак се. У пр вој књи зи та кве вр сте, у 
кри тич ко-есе ји стич ким Ро ко ви ма по е зи је (Павловић 1958), те о риј ским про-
бле ми ма при па да пр ва тре ћи на књи ге, док је нај ста ри ји текст у књи зи (онај 
ко ји на чел но про ми шља фе но мен емо ци је у по е зи ји) да ти ран 1952. го ди ном, 
што зна чи да га те о риј ска пи та ња при вла че још у оној нај ра ни јој фа зи ње говог 
ула ска у књи жев ност, те же ћи да се у тим пр вим ства ра лач ким го ди на ма 
пред ста ви не ис кљу чи во са мо као пе сник, већ и као не ко ко од го вор но про-
ми шља оп ште од ли ке књи жев не умет но сти. При том, иа ко Ро ко ви по е зи је 
са др же и вр сне књи жев но и сто риј ске огле де, по пут оних по све ће них По пи, 
Јеј тсу, Бо дле ру и Ди су, чак је и у њи ма го то во оба ве зно при сут но ба вље ње 
од ре ђе ним књи жев но те о риј ским те ма ма, по себ но, ре ци мо, у есе ју о Ди су, 
где се ско ро по ло ви на овог есе ја од но си ка Кол ри џо ву те о ри ју о пе снич кој 
има ги на ци ји.2 

Већ у Те ма ма, пр вом по гла вљу Ро ко ва по е зи је, Па вло вић ис пи су је пет-
на ест есе ја у ко ји ма се ба ви про ми шља њем књи жев но сти, и ко ји от кри ва ју 
ње го во ра но за ни ма ње за те о риј ске про бле ме ве за не за са му при ро ду и 
функ ци ју књи жев но сти. Та кво је и оно на чел но пи та ње ко је ар ти ку ли ше у 
тек сту О књи жев ној тра ди ци ји (из 1956. го ди не) ко јим отва ра сво је Ро ко ве 
по е зи је. Има ју ћи у ви ду це ло ку пан до са да шњи Па вло ви ћев књи жев ни опус, 
ова кав увод у ње го ву пр ву књи гу есе ја пот пу но је оче ки ван. О зна ча ју ис прав-

2 У бу ду ћим из да њи ма ово га есе ја, већ у Есе ји ма о срп ским пе сни ци ма (Павловић 
1981), ре ци мо, овај по на ма ва жан део Па вло вић из о ста вља ве ро ват но не же ле ћи да са мо 
ту ма че ње Ди со ве по е зи је до дат но ши ри те о риј ским дис кур сом. О зна ча ју ове те о ри је по 
Па вло ви ће во ства ра ње, по себ но у кон тек сту ње го вог спе ва Див но чу до, већ смо оп шир ни је 
пи са ли у По ре клу пе сме (деСПић 2008).

810



ног и кон се квент ног по и ма ња и при хва та ња пој ма књи жев не тра ди ци је 
ау тор ће још пу но пу та пи са ти, што ја сно и не дво сми сле но у сво јим есе ји-
ма или ан то ло ги чар ским по ду хва ти ма, што има нент но и не пре ста но кроз 
свој умет нич ки рад, пр вен стве но пе снич ки, али ка сни је и онај ро ман си јер-
ски. Па вло ви ћев пе снич ки опус сам по се би од ли чан је при мер схва та ња 
књи жев не тра ди ци је као ви тал не осно ве сва ког умет нич ког на по ра. Од ње-
го ве пр ве пе снич ке књи ге па до по след ње, Рај ских из ре ка (Павловић 2007), 
мо же се пра ти ти ура ста ње књи жев не тра ди ци је, и свет ске и на ци о нал не, у 
мо дер но и са вре ме но пе ва ње и ми шље ње. Од ан тич ких и би блиј ских ми-
то ва пре ко сред њо ве ков не књи жев но сти и усме ног ства ра ла штва, до мо-
дер ни јих срп ских и свет ских пе сни ка, уз укр шта ња мно гих ци ви ли за циј ских 
пре се ка и кул тур но-исто риј ских и дру штве них пер спек ти ва, Па вло ви ће ва 
по е зи ја, у ова квом окви ру оства ре на, по твр ђу је да је књи жев ност увек спој 
умет нич ког та лен та и ин спи ра тив не и ду хов не сна ге тра ди ци је.

За ње га го вор о са вре ме ној књи жев но сти увек је и го вор о тра ди ци ји, 
јер се у књи жев ним де ли ма очи та ва ју мно го бр ој не ве зе са књи жев ном про-
шло шћу: „без број не ве зе нас ве жу за књи жев ну про шлост. Али пред мет 
раз го во ра ни је про шлост као та ква, не го баш ове ве зе, жи ва про јек ци ја 
књи жев не за о став шти не на по мич ном екра ну са да шњо сти“ (Павловић 1958: 
5. Јер, иа ко на гла ша ва ва жност тра ди ци је, Па вло вић не гу би из ви до кру га 
са вре ме ност, и сма тра да је пра во пи та ње ко је тре ба по ста ви ти с тим у ве зи: 
„Да ли ува жа ва ње ве ли ких де ла ли те рар не про шло сти мо ра има ти за по-
сле ди цу ома ло ва жа ва ње са вре ме них и бу ду ћих на по ра за осва ја ње но вих 
књи жев них пу те ва и про сто ра“ (Павловић 1958: 8). 

Иде ја о ака дем ској кул ту р ној инер ци ји ко ју Па вло вић при том по ста вља 
ко ре спон ди ра са од ре ђе ним књи жев но-те о риј ским гле ди шти ма то га вре-
ме на. На и ме, у исто вре ме кад Па вло вић пи ше овај есеј, 1956. го ди не, у 
Њу јор ку Ре не Ве лек и Остин Во рен об ја вљу ју сво ју чу ве ну Те о ри ју књи
жев но сти, у ко јој ука зу ју на ап сурд ко ји из бе га ва ње на уч ног про у ча ва ња 
са вре ме не књи жев но сти са со бом но си: 

Ако вре ди про у ча ва ти мно гог дру го ра зред ног или чак де се то ра-
зред ног пи сца из про шло сти он да сва ка ко вре ди про у ча ва ти не ког пр во-
ра зред ног, па чак и дру го ра зред ног пи сца на шег вре ме на. Ака де ми ча ри 
обич но услед сти дљи во сти или не до стат ка мо ћи за па жа ња не ра до про-
це њу ју са ми. Они про по ве да ју че ка ње „су да вре ме на“, не схва та ју ћи да 
је то са мо суд дру гих кри ти ча ра и чи та ла ца, укљу чу ју ћи и дру ге про-
фе со ре (велек–ворен 1991: 68).

Па вло ви ће ва књи жев но-те о риј ска по ду да ра ња са ста во ви ма Ве ле ка и 
Во ре на, по ду да ра ња ко ја по себ но обе ле жа ва ју Те ме у Ро ко ви ма по е зи је, 
ни су да ка ко слу чај на. На мла дог Па вло ви ћа, за пра во, ја сно се од ра жа ва 
де ло ва ње ан гло а ме рич ке но ве кри ти ке, у то вре ме нај у ти цај ни је кри тич ке 
шко ле у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма, и та вр ста ин те лек ту ал ног 

811



812

под стре ка код ње га је ви дљи ва у ба вље њу пи та њи ма уну тра шњег устрој ства 
пе снич ког де ла (ко ји ма се но ва кри ти ка пр вен стве но и ба ви ла). По сма тра-
ју ћи да нас Па вло ви ћев есе ји стич ки опус по све ћен ис тра жи ва њу по е зи је, за 
мно ге прин ци пе но ве кри ти ке ко је ће фор му ли са ти Клинт Брукс, као је дан 
од ње них глав них пред став ни ка (за јед но са Џ. К. Рен со мом и А. А. Ри чард сом), 
мо гло би се ре ћи да их Па вло вић отво ре но усва ја и плод но при ме њу је, од 
ста во ва: „Да је књи жев на кри ти ка опис и вред но ва ње ње ног пред ме та. Да 
је пред мет ин те ре со ва ња књи жев не кри ти ке пи та ње је дин ства – она вр ста 
це ли не ко ју де ло ства ра или ко ју не успе ва да ство ри, као и уну тра шњи 
од нос по је ди нач них де ло ва ко ји чи не ту це ли ну“, до оних: „Да се у ус пе лом 
де лу не мо же раз ли ко ва ти фор ма од са др жи не. Да фор ма пред ста вља зна-
че ње. Да је књи жев ност у крај њој ин стан це ме та фо рич на и сим бо лич на“ 
(БуЖињСка–марковСки 2009: 145).3 

Но, те мељ ни књи жев но-те о риј ски ути цај ко ји ће Па вло вић пре тр пе ти 
је сте онај од Т. С. Ели о та, чу ве ног ан гло сак сон ског пе сни ка ко ји се сма тра 
и за чет ни ком но ве кри ти ке. Учи нак ње го вих иде ја не ће се од но си ти са мо 
на јед ну кри тич ко-есе ји стич ку фа зу Ро ко ва по е зи је, већ ће есен ци јал но 
обе ле жи ти Па вло ви ће во схва та ње ли те ра ту ре и од нос пре ма тра ди ци ји. 
Оту да, по но ви мо то још јед ном, не чу ди што пр ва Па вло ви ће ва књи га за по-
чи ње упра во тек стом о тра ди ци ји. У ње му се он сва ка ко осла ња на слав ни 
Ели о тов есеј о овој те ми, по себ но ис ти чу ћи ње го во ства ра ње пој ма „осе ћа-
ње исто ри је (hi sto ri cal sen se) по мо ћу ко га пе сник успе ва да осе ти ку да да ље 
во де раз вој ни прав ци по е зи је“ (Павловић 1958: 8). Ели о то во схва та ње тра-
ди ци је ди ја ме трал но је су прот но оном схва та њу ко је је на тра гу Ва ле ри је-
вог „по дра жа ва ња из у зет но сти“ сма тра ло да ли те рар не вред но сти по ти чу 
из на пу шта ња тра ди ци је и оспо ра ва ња ње них кли шеа и ша бло на, јер би у 
су прот ном то до ве ло до по ста вља ња пи та ња о ау тен тич но сти и ори ги нал-
но сти ства ра ња. Али, на по ми ње Па вло вић, чак и она ве ли ка де ла рет ко 
ка да су би ла ви дљи во ан ти тра ди ци о нал на и ра ди кал на по свом об ли ку, што 
је опет са гла сно са Ве лек-Во ре но вим схва та њи ма о је дин стве но сти књи-
жев но-умет нич ког де ла. По њи ма де ло не мо же би ти је дин стве но у сми слу 
ап со лут не ори ги нал но сти, јер на про сто та да гу би еле мен те сво је оп што сти. 
Сва ко де ло, ма ко ли ко пре тен до ва ло на ори ги нал ност, но ви ну, ра ди кал ност 
у од но су пре ма тра ди ци о нал ним нор ма ма, ма ко ли ко да кле би ло по себ но 
и по је ди нач но, оно мо ра би ти и оп ште, мо ра би ти са зда но на не ким књи жев-
ним кон вен ци ја ма, на пр вом ме сту је зич кој, сва ка ко, али и на оној жан ров-
ској или те мат ској, на при мер, јер би у су прот ном би ло не ра зу мљи во (велек
–ворен 1991: 39). Оту да Па вло вић на во ди да је „пра вих, ра ди кал них ре во-
лу ци о на ра књи жев не фор ме би ло вр ло ма ло, па и кад се за њи ма освр не мо 

3 Ме ђу тим, иа ко се ве ћи на ових кри тич ко-те о риј ских аспе ка та ла ко мо же пре по зна-
ти у ње го вој дис кур зив ној прак си, он ни ка да не ће би ти дог ма ти чан по пи та њу ме то до ло-
шких по сту па ка на ко је се осла њао, и то је оп шти за кљу чак ко ји про из и ла зи из ре цеп ци је 
ње го ве есе ји сти ке (Б. По по вић, Ђ. Ву ко вић, Н. Ми ло ше вић, С. Гор дић).
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ви ди мо да су то пи сци ко ји у исто ри ји не оста ју због сво је ве ли чи не; они су 
зна чај ни за бу ду ћу ета пу књи жев ног раз во ја, али ни су но си о ци ве ли ких 
исти на и по ру ка“.

За Па вло ви ћа, као и за Ели о та, им пе ра тив пе сни ка био би осе ћа ње 
исто ри је, од но сно про на ла же ње оног мо де ла и ори јен ти ра у тра ди ци ји ко ји 
би му омо гу ћио ар ти ку ла ци ју и афир ми са ње вла сти те ства ра лач ке за ми сли. 
При том ни је бит но да ли ће та усво је на тра ди ци ја пред ста вља ти ака дем ски 
при зна те ја сне ве ли чи не, да ли ће до ла зи ти из мла ђих, ско ро окон ча них 
књи жев них пре вра та, или ће пак би ти за сно ва на на дав но про шлим ар ха-
ич ним узо ри ма. Из да на шње пер спек ти ве по сма тра но ови Па вло ви ће ви 
ста во ви зна чај ни су из ви ше раз ло га. На пр вом ме сту јер из ра жа ва ју мо дер-
на схва та ња при ро де и исто ри је књи жев но сти, као и са мог ства ра лач ког 
фе но ме на, од но сно јер се осла ња ју на кључ ни мо дер ни стич ки Ели о тов есеј 
ко ји ће у до број ме ри ути ца ти на ка сни ја књи жев на ис тра жи ва ња и ми сао 
о књи жев но сти. Њи хо ва вред ност је и у то ме што, ис по ста ви ће се, ко ре-
спон ди ра ју са не ким ва жним аспек ти ма су вре ме не књи жев но те о риј ске и 
књи жев но и сто риј ске ми сли из Ве лек-Во ре но ве Те о ри је књи жев но сти ко ја 
ће, по но ви мо то, по ста ти јед на од те мељ них књи га тог усме ре ња у на у ци о 
књи жев но сти. Но мо жда глав ни зна чај овог есе ја про из и ла зи за пра во не из 
не ког де кла ра тив ног, „са лон ског“ за сту па ња из ло же них ми сли, већ по нај пре 
из ње го вог ау тен тич ног огла ша ва ња, из ду бо ко усво је них и су штин ски по-
др жа них иде ја ко је ће ње гов укуп ни опус ка сни је убе дљи во по твр ди ти. 

2. Белешкеолирици. Иа ко на сло ви ње го вих есе ја мо гу да су ге ри шу о тек 
ус пут ним за па жа њи ма по во дом ли ри ке (Бе ле шке о ли ри ци; О чи та њу по е
зи је; О струк ту ри пе сме, итд.), иза њих кри је се ипак па жљи во кон цен три-
са на ми сао. За Па вло ви ћа ни ти по е зи ја, ни ти го вор о по е зи ји не мо же би ти 
нео ба ве зу ју ћи, и то се код ње га нај бо ље уо ча ва у ме ђу соб ном плод ном до слу-
ху ове две прак се. По Па вло ви ћу, по е зи ја на ста је из јед ног чи на „др ско сти“, 
ка ко он то игри во ка же, јер ће пе вач на ме сто хе ро ја ко је је опе вао по ста ви ти 
са мо га се бе, а уме сто ју на штва „уну тра шње пре ли ва ње вла сти тих чув ста-
ва“ (Павловић 1958: 14). Ока рак те ри сав ши др ско шћу чин на ста ја ња лир ске 
по е зи је, Па вло вић јед ном књи жев но и сто риј ском фак ту из два ја ња ли ри ке 
из хор ске пе сме да је ту ма че ње ко је но си пе чат осо бе ног ви ђе ња, у че му и 
је сте драж ве ћи не Па вло ви ће вих есе ја. И ка да го во ри о вре мен ском прин-
ци пу у ли ри ци Па вло вић свој есеј тво ри на број ним тро пи ма и еле мен ти ма 
има ги на ци је, али и на јед ној те жњи ка ми кро дра ма ти за ци ји: „пе сник го во ри 
у ср цу лир ског до га ђа ја... ка ко он го во ри та ко се лир ски ин ци дент раз ви ја“. 
И да ље: 

„Но та са да шњост не по кла па се са про ла зном исто риј ском ак ту-
ел но шћу, она пред ста вља тип ак ту ел но сти ко ја се не пре кид но по ме ра с 
вре ме ном уна пред; са од ви ја њем на шег ре ал ног, исто риј ског вре ме на, 
све лир ске пе сме хр ле на пред и у тре нут ку кад их ми отво ри мо њи хо ва 
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са да шњост је исто вет на с на шом, – оне нас увла че под ку по лу јед ног 
за јед нич ког, уна пред при пре мље ног сад“ (Павловић 1958: 14). 

Ово про ми шља ње фе но ме на вре ме на у ли ри ци за си гур но ће оста ви ти 
по сле ди це на ни воу по е тич ких ре ше ња у Па вло ви ће вом бу ду ћем пе снич ком 
ства ра њу, ства ра њу ко је ће зна чај но обе ле жи ти аспек ти раз ли чи тих вре мен ских 
пер спек ти ва, син хро ни ци те та или оне о би че них кон ти ну и те та. Прак тич но, 
где год по сто ји ин тен ци ја ре ак ту а ли зо ва ња и ре ин тер пре та ци је чо ве ко вог 
мит ско-исто риј ског на сле ђа, при су тан је и про блем вре ме на, на ро чи то у 
ви ду ви тал но сти про шлог у са да шњем, или пак све сти са да шњо сти о про-
шло сти. О струк ту ри, те мат ској рав ни и спе ци фич ном ци тат ном пе снич ком 
по ступ ку оства ре ном у пе сми Ве зи ља, ко ју ћу пе сник об ја ви ти у Ве ли кој 
ски ти ји три на ест го ди на ка сни је, већ смо го во ри ли у По ре клу пе сме. Ме-
ђу тим, ов де ни је на од мет под се ти ти да за вр шни ње ни сти хо ви: 

Ево се утро ба мо ја са под зе мљем сло жи ла,
а до про ле ћа пло да ду ги су ве ко ви че ка ња.
Са све ћом по но ћи кр ста рим кроз сво је ко ре ње, 
ко ме ли ће та мо у да љи ни, на из ла зу пе ћи не
ју тро мо је кр ви да сва не
и ка да, и на ко ме је зи ку? (Павловић 1971: 48).

као да у пе снич ком об ли ку ства ра лач ки при ме њу ју на ве де не есе ји стич-
ке уви де. Ни је ла ко ре кон стру и са ти ар хи тек сту ал ност, али ве ру је мо да се 
у овом Па вло ви ће вом фраг мен ту мо же пре по зна ти бли зи на те иде је ко ја ће 
се ка сни јом чи та лач ко-есе ји стич ком прак сом да ље при бли жа ва ти свом 
ко нач ном лир ском уоб ли ча ва њу.4 

У есе ју Бе ле шке о ли ри ци Па вло вић се ба ви чи та њем пе сме као про це сом 
до жи вља ја лир ске има ги на ци је. Има ла или не ма ла пред мет не ори јен ти ре, 
лир ска пе сма увек је из ве сна ап страк ци ја ко ја се мо ра ак ту е ли зо ва ти кроз 
естет ски до жи вљај. Сто га ау тор на сто ји да име ну је те чи но ве раз ме шта ња 
сиг на ла из лир ског тек ста по чи та лач кој уо бра зи љи, што пред ста вља фе но-
ме но ло шки на пор ка раз у ме ва њу ин тер ак ци је пе сме и чи та о ца, (Па вло вић 
1958: 15) од но сно оно што је Ин гар ден кроз фе но ме но ло шку ар гу мен та ци ју 
на звао „кон кре ти за ци јом ме ста нео д ре ђе но сти“ (ингарден 1971) у књи жев-
но-умет нич ком де лу. 

За Па вло ви ћа као пе сни ка чи ја је по е зи ја нај пре де фи ни са на као ми са-
о на и ин те лек ту ал на, емо ци ја ни је не што што би се под ра зу ме ва ло као 
екви ва лент ро ман ти чар ском гла су. Он, на и ме, пр вен стве но при хва та Ели-
о то во схва та ње о пе снич кој емо ци ји и ње ном тран сфе ру по сред ством објек-
тив ног ко ре ла ти ва, што зна чи да је она при сут на тек по сред но, од но сно као 
су ге сти ја кроз пред мет, си ту а ци ју или до га ђај, а не као не по сре дан из лив. 

4 На те до дат не ар хи тек сту ал не тра го ве на и ла зи се и у Па вло ви ће вом чи та њу пе сни-
штва Ми ла на Ра ки ћа.
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Та ко, с об зи ром да се пред ста вља као ис ку ство ко је се од ви ја у са да шњо сти, 
ли ри ку је не мо гу ће осло бо ди ти емо ци о нал но сти, те при род ну ње ну си ту-
а ци ју у ре ла ци ји пре ма чи та о цу Па вло вић ви ди упра во у ди ја ло гу. Овај 
став, ме ђу тим ја сно из ра жа ва ње го во опре де ље ње за мо жда нај че шћом из-
ра жај ном тех ни ком ко ја без ма ло обе ле жа ва нај ве ћи део ње го вог опу са, за 
об ли ком мо но ло шко-ди ја ло шког лир ског ка зи ва ња или, мо жда бо ље, за 
мо но ло шком фор мом нео ства ре ног ди ја ло га, из ко је стру ји не емо ци ја пе-
сни ка, већ она Ели о то ва „пе снич ка емо ци ја“: „Иза глав ног глум ца по ву као 
се и сам пе сник; он пу шта да лут ке го во ре на из глед са ме за се бе“ (Павловић 
1958: 16). У пред го во ру сво јој Ан то ло ги ји срп ског пе сни штва, Па вло вић ће 
ка сни је у скла ду са сво јим пе снич ким смер ни ца ма ово схва та ње до дат но 
ни јан си ра ти у прав цу по ве сне ак ту а ли за ци је, ис ти чу ћи да „ка да су исто-
риј ске лич но сти но си о ци пе снич ки из ра же них осе ћа ња, он да је исто ри ја у 
сва ком сти ху те по е зи је“ (Павловић 1964: 26). У овој (ау то)по е тич кој ми сли 
тре ба тра жи ти раз лог оном убе дљи вом и кон ти ну и ра ном стру ја њу исто ри је, 
кул ту ра и ци ви ли за ци ја ко је ће из не ти ње го ва бу ду ћа по е зи ја. Па вло ви ће во 
ви ђе ње осла ња се, за пра во, на раз ма тра ња Вол фган га Кај зе ра ко ја овај не-
мач ки те о ре ти чар из но си у по гла вљу Об ли ци из ла га ња ли ри ке уну тар свог 
Је зич ког умет нич ког де ла: „При то ме пи сац тре ба да се од лу чи да ли ће 
лир ски го вор ак ти ви ра ти као из раз свог ја, од но сно не ког нео д ре ђе ног ја, 
или ће овај го вор ста ви ти у уста не ком од ре ђе ном ли ку. Та кве пе сме ко је се 
ак ти ви ра ју као мо но лог јед ног од ре ђе ног ли ка зо ву се пе сме са уло гом“ 
(кајзер 1973). Упра во је Кај зе ров тер мин „пе сме са уло гом“ ве ро ват но нај-
а де кват ни ји за опис оног Па вло ви ће вог по ступ ка ко ји ће по себ но пре по зна-
тљив траг оста ви ти у мит ско-исто риј ском ци клу су ње го вог пе сни штва.5

3. онаПреТкуемоције. У свом есе ју О на прет ку емо ци је, на пи са ном ме ђу 
пр ви ма још 1952. го ди не, а те о риј ски мо жда и нај од го вор ни јем у овом по-

5 У есе ју О ди ја ло гу (1955), Па вло вић ће ан ти ци пи ра ти онај свој бу ду ћи пе снич ки 
по сту пак ко ји ће би ти на гла ше но за сно ван на дис кур зив но сти и ре то рич но сти. Фор ма ди-
ја ло га лир ској по е зи ји сва ка ко ни је при ро ђе на, али Па вло вић ће сво је мо но ло шке де о ни це 
гра ди ти на јед ном пре ћут ном ди ја ло гу ко ји се као спон та на си ту а ци ја од ви ја из ме ђу пе сни-
ка и чи та о ца, при че му лир ски мо но лог као део под ра зу ме ва ног ди ја ло га би ва још на гла ше-
ни ји по се за њем за по ме ну том Кај зе ро вом тех ни ком „пе сме са уло гом“. При том, Па вло вић 
овој вр сти по ет ске ре то рич но сти при до да је, по себ но у три на ред не пе снич ке књи ге, Ок та
ва ма, Мле ку иско ни, па и у Ве ли кој ски ти ји, упра во еле мен те оне „раз ву че не еп ске ме ло диј-
ске ли ни је“, је дан ре кли би смо хек са ме тар ски тон, ко ји у те ма ти зо ва ним окви ри ма бу ко лич ке 
по е зи је, ан тич ког ми та и срп ске сред њо ве ков не исто ри је по се ду је бес пре кор ну умет нич ку 
функ ци о нал ност. И на овом при ме ру мо же се за па зи ти да вред ност Па вло ви ће вих есе ја 
ни је са мо у оним еск пли цит ним по е тич ким до пу на ма ко је се мо гу оче ки ва ти од јед ног 
пе сни ка, већ у ми сле ћој, ства ра лач кој и крај ње кон се квент ној прак си ко ја на го ве шта ва и 
уна пред од ре ђу је пра вац и вид бу ду ћих пе снич ких прег ну ћа. Оту да оно опо ро за па жа ње 
из те 1955. го ди не: „Би ти го вор љив на на шем је зи ку као да је знак сла бе па ме ти и не кон-
тро ли са них афе ка та“, ве ро ват но ода је и мо ти ва ци о ну кли цу за ка сни је књи ге.



гла вљу Ро ко ва по е зи је, Па вло вић вр ло ја сно из ра жа ва свој став о ста ту су и 
уло зи емо ци је не са мо у умет но сти и по е зи ји, већ и у пси хич ком жи во ту 
чо ве ка уоп ште. Бра не ћи је од на вод не ње не ве за но сти за при ми тив не и пре-
ва зи ђе не пси хич ке струк ту ре, Па вло вић ис ти че да „она пред ста вља, она је 
та ко ја од ре ђу је ска лу жи вот них кри те ри ју ма“ (Павловић 1958: 50), оспо ра-
ва ју ћи те зу о ње ној ста тич но сти и фо са ли за ци ји, и на гла ша ва ју ћи ево лу тив-
ни по тен ци јал емо тив ног жи во та чо ве ко вог. Од нос ми са о ног и емо тив ног 
жи во та у чо ве ку Па вло вић сто га не по сма тра кроз цр но-бе лу струк ту ру већ, 
иа ко у свом вре ме ну при ме ћу је „хер ку ла ри за ци ју ми са о но сти“, ис ти че зна-
чај емо ци је као ин тим не спо не чо ве ка са са мим со бом. У овим ста во ви ма 
ја сно се ви ди да Па вло вић емо ци о нал ност ипак не под ре ђу је ин те лек ту, да 
је сма тра рав но прав ним еле мен том чо ве ко вог пси хич ког жи во та, те да ве-
ру је у мо гућ ност мо ди фи ка ци је и не пре ста ног от кри ва ња но вих ре ги ста ра 
ње них пре ли ва.

Но, он пра ви бит ну раз ли ку из ме ђу не по сред но сти и осе ћај но сти ли-
ри ке, ис ти чу ћи да то ни су си но ним не по ја ве. Осла ња ју ћи се на Ели о то ве 
ста во ве Па вло вић на гла ша ва да „из ра жа ва ње емо тив них ин тен зи те та у 
умет но сти као што је по е зи ја зах те ва да ле ко по сред ни ји ства ра лач ки по-
сту пак“ (Павловић 1958: 51). Оту да се емо ци ја у по е зи ји кон кре ти зу је ме-
та фо ром, и то нај че шће у ви ду не ке по ет ске сли ке ко ја је за Па вло ви ћа 
„вер бал но ре ше на ви зу ел на си ту а ци ја“, али и вид су ге ри са ња, „на го ве шта
ја не ви дљи вих од но са у не ком обич ном, сва ко днев ном пеј за жу или раз го-
во ру“ (Павловић 1958: 52‒53).6 По ет ско ова пло ће ње емо ци је он ви ди и у 
ау ди тив ним вред но сти ма рит ма и ме ло ди је, али и у дру гим вр ста ма сен за-
ци ја по пут оних ми ри сних или до дир них. Ви де ћи у ме та фо ри је дан пси-
хич ки ин те грал и есте ти зо ва ни сим бол, ау тор је до жи вља ва као фи гу ру са 
свој ством сим бо лич ког зна че ња, бу ду ћи да је „без об зи ра на сво ју на ме ру 
и на ме ну увек и је дан ми са о ни, ин те лек ту ал ни чин и јед но емо тив но згу-
шња ва ње“. О ме та фо ри Па вло вић ће пи са ти и у По е ти ци мо дер ног (Павло
вић 1978), у есе ју О кри зи по е зи је, ју че, да ти ра ног 1957. го ди ном, где она за 
ње га не ма то ли ко ва жност стил ског сред ства, ко ли ко је умет нич ко на че ло 
и на чин ви ђе ња све та. 

У есе ју Ве ли ки и ма ли об ли ци из 1957. го ди не, та ко ђе је при сут но схва-
та ње ме та фо ре као сред ства пе снич ког ви ђе ња све та, али је ау тор и ду бље 
и ства ра лач ки да ле ко се жни је по сма тра. По ње му, пе снич ка из ра жај ност 
њо ме из ве сно до би ја, јер не ка оп шта и рав но ду шна кон ста та ци ја пре ра ста 
у су ге стив ну и са же ту уз бу дљи ву чи ње ни цу, и тај на пре дак ви дљив је код 
Рем боа и Бо дле ра (Павловић 1958: 20). Но, он ипак из ра жа ва и зеб њу због 
та кве мо гућ но сти да ме та фо ра пре ко ра чи гра ни цу кон ци зно сти, до во де ћи 
ти ме са му по е зи ју на руб из ра жа ва ња сми сла, што при ме ћу је да је слу чај 
код Ре неа Ша ра или Ди ла на То ма са.

6 Та кав по сту пак где се кроз ме та фо рич ко деј ство пре по зна је јед на идеј на кон ста та ци-
ја, „по сту пак да ле ко ре ђи и те жи“, Па вло вић про на ла зи упра во у Ели о то вим Квар те ти ма.
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Оно што, ме ђу тим, Па вло ви ћа нај пре за ни ма је сте пер спек ти ва кон ци-
зне ме та фо ре у бу ду ћој по е зи ји. И оно још бит ни је: мо же ли се ве ли ки свет 
„ин те грал но да ти у ра му ма ле лир ске пе сме“ (Павловић 1958: 20). Он зре лост 
по е зи је не ви ди у ма лим већ у ве ли ким об ли ци ма у ко ји ма, ме ђу тим, ни је 
ви ше мо гу ће згу шња ва ње по ет ског из ра за, а што уо ча ва код Езре Па унд: 
„ви сок сте пен кон ден за ци је не под но шљив је у ве ли ком пе снич ком об ли ку“ 
(Павловић 1958: 21). У на сто ја њу да про на ђе из ра жај но ре ше ње ко је би омо-
гу ћи ло ви зи ју ин те грал ног све та у ве ли ком об ли ку, он од у ста је од му зич ког 
прин ци па бу ду ћи да, ка ко ка же, овај прин цип не успе ва да над ра сте лир ску 
фор му лу јер оста је не где на сре ди ни из ме ђу крат ке пе сме и ве ли ке по ет ске 
фор ме. По Па вло ви ћу пут ка пе снич ком до жи вља ју ин те грал ног све та во ди 
пре ко ве ли ких об ли ка, и то кроз ума њи ва ње лир ске ин тим но сти, склад ног 
сме њи ва ња ме та фо рич но сти из ра за и рит мич но сти ком по зи ци је, али и уво-
ђе ња ве ће до зе дис кур зив но сти у пе снич ко ства ра ње. Сто га моћ ме та фо ре, 
на са мом кра ју, ни је то ли ко у „нео бич ној, на дра жу ју ћој сли ци, не го да це ла 
по е ма, са сво јим рит мом и сво јом кон струк ци јом мо же функ ци о ни са ти као 
јед на ме та фо ра из у зет не син те тич ке мо ћи“ (Павловић 1958: 22).

За пи та ност с по чет ка овог Па вло ви ће вог есе ја ва жна је из два раз ло га. 
На пр вом ме сту, јер се у њој огле да озбиљ ност ње го вог про ми шља ња од-
но са ко ји се ја вља из ме ђу је зич ко-стил ског из ра за и са мог об ли ка, од но сно 
ге но ло шких прет по став ки по е зи је, као и ви зи је по е зи је у бу ду ћем вре ме ну. 
Гле да ње уна пред и пред о се ћа ње пу та у раз ви ја њу јед ног об ли ка ау тен тич-
но све до чи о по све ће но сти и раз у ме ва њу пе снич ке умет но сти. С дру ге стра-
не, у те о риј ским раз ма тра њи ма ко је до но си овај есеј мо гу се иш чи та ти 
не ки од ра но фор ми ра них еле ме на та по е тич ких те ме ља ко ји ће се пе снич ки 
кон се квент но ис ка за ти тек два де се так го ди на ка сни је у по е ми Див но чу до, 
док ће до на пу шта ња кон ден зо ва не ме та фо ре и лир ске ин то на ци је, као и 
окре та ње ка све из ра зи ти јој по ет ској дис кур зив но сти, код Па вло ви ћа по-
че ти већ на кон ње го ве пр ве књи ге 87 пе са ма. Не мо же се са си гур но шћу 
твр ди ти, али сва је при ли ка да и ов де мо же мо уо чи ти ар хи тек сту ал не тра-
го ве, из пер спек ти ве вре мен ске дис тан це мо жда и нај ра ни је у Па вло ви ће вом 
ства ра ла штву.7 Иа ко се у Ок та ва ма при ме ћу је окре та ње кла сич ном књи-

7 Тих ар хи тек сту ал них тра го ва има и у дру гим есе ји ма, на о ко књи жев но и сто риј ским, 
по пут оног О по е зи ји В. Б. Јеј тса из 1955. го ди не, ко ји је нај пре есеј о на чел ном раз ма тра њу 
по е ти ке овог ве ли ког ен гле ског пе сни ка. Па вло вић се ов де за ни ма пр вен стве но за Јеј тсо ву 
сим бо ли ку и ства ра лач ки по сту пак ко ји је нај ве ћим сво јим де лом окре нут ка ми ту и исто-
ри ји, при че му Јејтс, по Па вло ви ћу, пу шта да пе сма кроз сво је древ но, „мит ско је згро“, 
сим бо лич ки про го во ри у но вом вре мен ском кон тек сту и без до дат них об ја шња ва ња, омо-
гу ћа ва ју ћи ти ме ши ре ње сво је зо не асо ци ја тив но сти. У то ме је знак од бра не по е зи је од 
ба нал но сти, али и при лог „раз вит ку по ет ског ми шље ња“ (Павловић 1958: 194). Чи ни се да 
ће Јеј тсов ства ра лач ки кон цепт оста ви ти из у зет но сна жан ути сак на Па вло ви ћа, шта ви ше, 
он као да је упра во у Јеј тсу пре по знао ства ра лач ки обра зац ко ји је сро дан ње го вом естет-
ском и ми сле ћем сен зи би ли те ту, од но сно, као да је ин тим но пре у зео јед но умет нич ко за-
ве шта ње ко је ће ис пу ни ти то ком свог бу ду ћег ви ше де це ниј ског пе снич ког ства ра ња.
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жев ном на сле ђу и бу ко лич кој књи жев но сти, та ко ре ћи си сте ма тич ни је и 
кон цеп ту ал ни је окре та ње ми ту на ста је код овог пе сни ка мо жда нај пре са 
Мле ком иско ни. Ту ће се те ма ти зо ва ти ан тич ки мит и исто ри ја, у Ве ли кој 
ски ти ји срп ска сред њо ве ков на по вест и кул ту ра, у Све тлим и там ним 
пра зни ци ма хри шћан ска књи жев ност и ми то ло ги ја, све оно, да кле, што ће 
за јед но са сло јем усме не тра ди ци је по ста ти мо тив ска око сни ца ње го вог 
лир ског спе ва Див но чу до. У ње го вој по е зи ји на кон овог есе ја мо же се пре-
по зна ти упра во те жња ка афир ма ци ји оног ста ва ко ји иде од ме та фо рич ке 
де кон ден за ци је на ми кро ни воу, до оног пе снич ког ве ли ког об ли ка као ре-
а ли за ци је са ме ме та фо ре. Па вло ви ће ве пр ве две пе снич ке књи ге ви ше ин-
си сти ра ју на ме та фо ри као „нео бич ној, на дра жу ју ћој сли ци“, да би се у 
ка сни јим по ет ским об ли ци ма из раз осло ба ђао ове згу сну то сти, на ги њао 
све ви ше дис кур зив ном гла су, а са ма ме та фо ра се од ни воа за себ не сли ке 
„пре се ли ла“ на ни во чи та ве пе сме.8

4. оСТрукТуриПеСме. Есеј О струк ту ри пе сме мо жда нај ја сни је ука-
зу је да је Па вло ви ће во про ми шља ње у Ро ко ви ма по е зи је на гла ше ни је да то са 
фе но ме но ло шког аспек та. Кључ но пи та ње за Па вло ви ћа ов де ни је пи та ње 
струк ту ре, већ пи та ње су шти не и по ре кла пе сме, од но сно он то ло шко пи-
та ње ко је гла си: „Ода кле до ла зи пе сма, из че га на ста је?“ (Павловић 1958: 
104). Ово пи та ње из не ве ра ва на слов тек ста и по чет но те жи ште са струк ту-
ре пре но си на фе но мен, на по ја ву. Пе сма је за то „рас ко шна ме та мор фо за 
Ни чег“, јер на ста је он да ка да пе сник до ла зи у кон такт са не би ћем, од но сно 
ка да осе ти од су ство пе сме (Павловић 1958: 106–107). Пи та ње струк ту ре, 
та ко, ов де се од но си на он то ло шки, ни ка ко на тек сту ал ни про стор. Шта ви-
ше, оно га мо мен та ка да би ће пе сме по ста не за бе ле же но и фик си ра но у тек-
сту, у „по лу те ле сном жи во ту“, на ста је и смрт пе сме: „сва ка је пе сма свој 
пост хум ни оста так“. На стао на ли ни ји до ди ра пе снич ког ис ку ства и фи ло-
зоф ских иде ја, овај есеј здру жу је фе но ме но ло шку ми сао, и ми стич ност има-
ги на ци је и до жи вља ја пе сме. За Па вло ви ћа пе сма је „ре чи то ни шта ви ло“ 
јер на ста је на гра ни ци, од но сно плод је ди ја лек тич ког обр та ко ји се ја вља 
на ре ла ци ји би ћа и не би ћа. Док ов де при сту па са на гла ше ног фе но ме но ло-
шког ста но ви шта, Па вло вић ће ка сни је ипак осе ти ти и не до стат ке та квог 
при сту па бу ду ћи да фе но ме но ло ги ја ни је за ин те ре со ва на за по је ди нач ну 
ин тер пре та ци ју књи жев но-умет нич ког де ла. Њу, та ко ђе, не ин те ре су је кон-
тек сту ал но по зи ци о ни ра ње књи жев но сти, а оно ће упра во по ста ти глав но 
Па вло ви ће во упо ри ште у ње го вој бу ду ћој есе ји стич кој прак си, док ће ин-
тер ди сци пли нар не ре ла ци је по е зи је пре ма ар хе о ло шким са зна њи ма, ми ту, 
исто ри ји, ци ви ли за циј ским дру штве ним пре се ци ма, у нај ве ћој ме ри обе ле-
жи ти ње гов бу ду ћи опус. Оту да се ка сни је у ње го вом при сту пу про у ча ва ња 
срп ске по е зи је мо же при ме ти ти ве ће при су ство раз ли чи тих те о риј ско-ме-
то до ло шка по ла зи шта (хер ме не у ти ка, те о ри ја ре цеп ци је, (пост)струк ту ра-

8 Упра во је пе сма Ве зи ља при мер та ко ре а ли зо ва не ме та фо ре (в. деСПић 2007).
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ли зам, али и би о граф ски, со ци о ло шки, пси хо ло шки еле мен ти по зи ти ви зма, 
ре ци мо), што тре ба при хва ти ти као знак на по ра да се од у пре ме то до ло шкој 
ис кљу чи во сти. Иа ко ће се у свом при сту пу осла ња ти и на има нент ну ин-
тер пре та ци ју, оно ни ка да не ће би ти ап со лут но, па ће чак и у Ро ко ви ма по
е зи је, ко ји те же на гла ша ва њу фе но ме но ло шких и ег зи стен ци ја ли стич ких 
осно ва у схва та њу књи жев но сти, у сво јим ту ма че њи ма Бо дле ра или Ди са, 
пре ва зи ла зи ти окви ре има нент не ана ли зе и за ла зи ти у обла сти књи жев но-
сти и кул ту ре, али и жи во та са мих пе сни ка, при бли жа ва ју ћи се та ко не ка-
да шњим зах те ви ма по зи ти ви зма.

Осим што ће, ви де ло се, на са мим по че ци ма свог плод ног и ви ше де це-
ниј ског књи жев ног ан га жма на ар ти ку ли са ти свест о ва жно сти по је ди них 
књи жев но те о риј ских пи та ња, и већ та да ис по љи ти зре лост да се упу сти у 
раз ма тра ње при ро де и функ ци је књи жев но сти и ли ри ке, ње го ви тек сто ви 
ове вр сте у се би са др же и сво је вр сне по е тич ко-есте тич ке прин ци пе ко јих 
ће се ау тор у свом бу ду ћем есе ји стич ком ра ду при др жа ва ти у вред но ва њу 
и ту ма че њу срп ске пе снич ке тра ди ци је, али ко ји ће би ти са свим си гур но и 
из ве сна ан ти ци па ци ја ње го вих бу ду ћих умет нич ких тен ден ци ја и оства ре ња.
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EARLY THE O RE TI CAL THO UGHT OF MI O DRAG PA VLO VIĆ

S u m  m a r y

The pa per se eks to hig hlight so me of the mo re im por tant aspects of the early the-
o re ti cal tho ught of the li te ra tu re of Mi o drag Pa vlo vić. In that sen se, the emp ha sis was 
put on his first cri ti cal-es say bo ok, The Terms of Po e try (1958), in which the aut hor, as 
a young thin ker, at that ti me, pre sents very mo dern vi ews of li te ra tu re and po e try, but 
al so the con vin cing re flec ti ons of the cre a ti ve pro cess it self. Pa vlo vic will al ready re pre-
sent his ex pli cit vi ews on the lyric, as early as ar ti cu la ted, in his po e tic cre a tion, but on 
the ot her hand, this the o re ti cal tho ught will an ti ci pa te his fu tu re po e tic aspi ra ti ons.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски Фа кул тет
Од сек за срп ску књи жев ност
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
djor dje.de spic@ff.un s.ac .rs 
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Др Сло бо дан В. Вла ду шић

ДР ЖА ВА И ПО ЛИ ТИЧ КО ЧИ ТА ЊЕ  
ХА ЗАР СКОГ РЕЧ НИ КА*

У тек сту се из во ди по ли тич ко чи та ње Ха зар ског реч ни ка Ми-
ло ра да Па ви ћа ко је се осла ња на кон цепт по ли ти ке књи жев но сти 
Жа ка Ран си је ра. По ли тич ко чи та ње на сто ји да ана ли зи ра на ко ји 
на чин књи жев ни текст об ли ку је по ље чул ног и при том по ста вља 
сле де ће пи та ње: да ли књи жев ни текст чи ни ви дљи вим не што што 
у оста лим дис кур си ма оста је не ви дљи во, или са мо по дра жа ва сли ке 
све та ко је већ по сто је у дру гим дис кур си ма? Сле де ћи ово пи та ње, 
ана ли зи ра мо ме та фо ру др жа ве у Ха зар ском реч ни ку. Она се по ја-
вљу је у два ви да: као устрој ство ха зар ске др жа ве где илу стру је 
угро же ност Ха за ра, те у ме та фо ри те ла-др жа ва ко ја се по ја вљу је у 
од лом ку Ка зи ва ње Ада ма бра та Хри сто вог из пр вог Ap pen dix-a. 
На кон по дроб не ана ли зе мо ти ва др жа ве, до ла зи мо до сле де ћа два 
за кључ ка: пр во, да се у Ха зар ском реч ни ку кре и ра је дан по се бан 
кон цепт др жа ве ко ји тре ба да са чу ва на род (Ха за ре) од спо ља шње 
угро же но сти, али и да исто вре ме но са чу ва дру ге од Ха за ра. Овај 
дру ги за да так обез бе ђу је се кроз кон цепт др жа ве ко ја у се би са др жи 
ве зу пар ти ку лар ног и уни вер зал ног, ко ја се про сти ре у вре ме ну, а 
не у (им пе ри јал ном) про сто ру, ко ја афир ми ше до дир раз ли чи тог 
уме сто су да ра и су о ча ва ња. Дру ги за кљу чак је ме то до ло шке при-
ро де: на осно ву по ли тич ког чи та ња Ха зар ског реч ни ка до шли смо 
до за кључ ка да по ли ти ка књи жев но сти су ге ри ше да се књи жев ном 
де лу, пу тем ме та фо ра, кре и ра по ли тич ко ми шље ње, док се у ан га жо-
ва ној књи жев но сти са мо ди стри бу и ра јед но већ уна пред кре и ра но 
и ле ги ти ми са но по ли тич ко ми шље ње.

Кључ не ре чи: по ли ти ка књи жев но сти, др жа ва, по ли тич ко чи-
та ње, ан га жо ва на књи жев ност.

∗ Рад је на стао као део на уч ног про јек та 178005 ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



Јед на од ка рак те ри стич них цр та до са да шње ре цеп ци је Ха зар ског реч ни
ка Ми ло ра да Па ви ћа је сте до ми нант но, прем да не и ис кљу чи во, фо ку си ра ње 
на по е тич ке ка рак те ри сти ке овог ро ма на. То на рав но, ни је ни шта нео бич но. 
Ха зар ски реч ник је у по е тич ком сми слу зби ља ре во лу ци о на ран ро ман ко ји 
под сти че чи та о ца да на пу сти тра ди ци о нал но, ли не ар но чи та ње књи жев ног 
тек ста. Ова зна чај на, по е тич ка ин вен ци ја у ве ли кој је ме ри ути ца ла на свет-
ску сла ву Ха зар ског реч ни ка: Ала Та та рен ко за па жа да је Па ви ћев ро ман 
књи жев на кри ти ка про гла си ла ,, ̓ пр вим ро ма ном XXI ве ка̓  па ра диг мат ским 
при ме ром хи пер ро ма на, не ли не ар ног ро ма на, хи пер тек ста. Уз ње гов из ла-
зак ве зу ју по бе ду пост мо дер ни стич ке по е ти ке у срп ској књи жев но сти и 
пре ла зак на но ве стра те ги је тек сту ал но сти“ (ТаТаренко 2013: 168). 

Ме ђу тим, оду ше вље на ре цеп ци ја има нент не по е ти ке Ха зар ског реч
ни ка, ни је са мо од ре ди ла већ је, у из ве сном сми слу, и огра ни чи ла, ре цеп-
ци ју Па ви ће вог нај бо љег ро ма на. Пре до ми нант на по е тич ка ин те ре со ва ња 
за Па ви ће ву про зу ути ца ла су на то да се сми са о на ди мен зи ја ове про зе 
ста ви у дру ги план, јер она ни је мо гла да по ну ди онај сте пен no vu ma ко ја су 
ну ди ла по е тич ка ис тра жи ва ња. Па ра лел но са тим за не ма ри ва њем – ко је 
ни ка да ни је би ло пот пу но, али је би ло при мет но – до шло је и до из ве сног 
пре ћут ки ва ња вред но сти Па ви ће ве про зе у срп ској на у ци о књи жев но сти. 
Па ви ћев нај слав ни ји ро ман је тре ти ран као ег зем плар пост мо дер не по е ти ке 
– и од кри ти ча ра ко ји су тој по е ти ци бли ски и од оних ко ји ни су – па се став 
кри ти ча ра пре ма ро ма ну пре ћут но ба зи рао на ста ву пре ма пост мо дер ни зму. 

Чи ни нам се да из овог раз ло га Па вић још увек ни је при хва ћен као 
кла сик срп ске књи жев но сти, а то зна чи по стра ни од од но са пре ма пост мо-
дер ни зму. Пре ма ло се, на и ме, раз ми шља ло шта у пост мо дер ном Ха зар ском 
реч ни ку ни је пост мо дер но, од но сно шта на ди ла зи хо ри зонт пост мо дер не 
кул тур не до ми нан те. Ову ре че ни цу, раз у ме се, не тре ба схва ти ти као за-
мер ку кри ти ча ри ма ко ји су сво је вре ме но и с пра вом на гла си ли књи жев но-
и сто риј ски зна чај Па ви ће вог ро ма на у кон тек сту по е ти ке ,,но ве тек сту ал-
но сти“ (јерков 1992: 162‒221). На про тив. По тра га за оним што у Па ви ће вом 
ро ма ну из ла зи из окви ра пост мо дер не по е ти ке, фи ло зо фи је, али и пост мо дер-
ног по ли тич ког ми шље ња, не ма за циљ да ро ман одво ји од пост мо дер ни зма, 
већ да га ре а фир ми ше у пост-пост мо дер ној ат мос фе ри ре ак ти ви ра не исто ри је. 

Уко ли ко је по треб но не ко оправ да ње оним ис тра жи ва чи ма срп ске књи-
жев но сти ко ји ни су би ли на кло ње ни Па ви ће вом Ха зар ском реч ни ку, он да 
би то мо гао би ти и пи шчев ка рак те ри сти чан стил, ко ји је, та ко се чи ни ло, 
имао пре вас ход ни за да так да шо ки ра чи та о ца из во де ћи га из хо ри зон та 
оче ки ва ног. Он то не чи ни тек та ко што ми ме тич ке прин ци пе има ги нар ног 
све та за ме њу је фан та стич ним, већ та ко што, на пр ви по глед, уки да са му 
иде ју ја сног пра ви ла уну тар има ги нар ног све та. Има ги нар ни свет Ха зар ског 
реч ни ка не ће, до ду ше, би ти је дан од оних са мо у ни шта ва ју ћих, не мо гу ћих 
фик ци о нал них све то ва ,,у ко је су укљу че не уну тра шње про тив реч но сти 
ко је им пли ци ра ју кон тра дик тор но ста ње ства ри“ (долеЖел 1997: 80) али ће 
за то не пре кид но уз не ми ра ва ти чи та о ца не чим што, на пр ви по глед, из гле да 
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као нео б у зда на игра флу ид них иден ти те та и флу ид них про сто р но-вре мен-
ских ко ор ди на та ко ји су у ста њу стал ног пре ли ва ња. Као да стал на флу ид-
ност има ги нар ног све та Ха зар ског реч ни ка оне мо гу ћа ва да се тај свет ви ди 
дру га чи је од флу ид ног све та. Док ми ме тич ки све то ви Цр њан ског и Ан дри-
ћа ре ла тив но ја сно от кри ва ју сли ку све та ових ау то ра, укљу чу ју ћи ту и 
ње не уну тра шне ам би ва лен ци је, чи ни се као да има ги нар ни свет Ха зар ског 
реч ни ка у ве ли кој ме ри при кри ва сли ку све та ње го вог ау то ра, чи ме као да 
по нај ви ше илу стру је пост мо дер ну скеп су пре ма фи гу ри ау то ра. Као да има-
ги нар ни свет овог ро ма на, уме сто сли ке све та, ну ди афир ма ци ју кри ла ти ца 
anything go es ко ја за пра во при о и зи ла зи из ли о та ров ског ста ва о пост мо дер-
ном ста њу ко је је ли ше но ме та на ра ци ја, тј ве ли ких при ча ко је уте ме љу је 
сли ке све та. У том слу ча ју би од ли ка има ги нар ног све та Па ви ће ве про зе, 
па та ко и Ха зар ског реч ни ка, би ла сво је вр сна фан та стич на про из вољ ност, 
ко ја, опет, обес хра бру је хер ме не у тич ку ин тен ци ју от кри ва ња сми сла има-
ги нар ног све та. 

У овом кон тек сту, по е тич ка ис тр жи ва ња Ха за ра ског реч ни ка има ла би 
је ди ну ал тер на ти ву у ра до ви ма ау то ра ко ји су на сто ја ли да ис пи та ју ин тер-
тек сту ал не ве зе ко је Па ви ће ва про за оства ру је са књи жев но и сто риј ским 
пе ри о ди ма као што је на при мер, ба рок1, од но сно кул тур но-ци ви ли за циј ски 
кру го ви по пут Ви зан ти је (делић 1991: 294–303). Ова кав пра вац ис тра жи ва ња 
у на о ко про из вољ ним де ли ћи ма има ги нар ног све та Па ви ће ве про зе от кри ва 
тра го ве ин тер тек сту ал не мре же ко ја упу ћу је на сфе ре Па ви ће вих спе ци фич-
них ин те лек ту ал них и на уч них ин те ре со ва ња, те чи та лач ких ис ку ста ва. На 
тај на чин на о ко про из вољ њи, флу ид ни свет до би ја сво је кул тур но-исто риј ско 
и ин тер тек сту ал но уте ме ље ње.

На ве де ни ме то до ло шки прав ци ис тра жи ва ња Ха зар ског реч ни ка, па и 
Па ви ће вог де ла у це ли ни, сва ка ко су плод ни и ко ри сни. Ме ђу тим, чи ни се 
као да они за ста ју пред иза зо вом са вре ме не по ли ти за ци је про у ча ва ња књи-
жев но сти. 

Под син таг мом ,,по ли ти за ци ја про у ча ва ња књи жев но сти“ има мо у 
ви ду два мо мен та: пр ви је по ли ти за ци ја естет ске вред но сти књи жев ног 
де ла, ко ја се спро во ди из ви ше пра ва ца, али са иден тич ним ре зул та том. 
Естет ска вред ност умет нич ког де ла сма тра се са да тек за ма ску ко ја при-
кри ва и ле ги ти ми зу је ре пре си ју над ко ло ни ја ма2, од но сно љу ди ма ко ји 

1 Ов де има мо у ви ди и док тор ску ди сер та ци ју Је ле не Ма ри ће вић, под на сло вом Ба рок 
у бе ле три стич ком опу су Ми ло ра да Па ви ћа.

2 По сто ји раз ли ка у то ну ко јим ће се ова ква ми сао из ра зи ти. Едвард Са ид у свом 
де лу Кул ту ра и им пе ри ја ли зам екс пли цит но по ку ша ва да за др жи обе пер спек ти ве – и 
естет ску и по ли тич ку – ка да свој ис тра жи вач ки про се де фор му ли ше на сле де ћи на чин: 
,,Мој ме тод је да се, ко ли ко је то год мо гу ће, усред сре дим на по је ди нач на де ла, да их чи там 
нај пре као ве ли ке про из во де ства ра лач ке или ин тер пре та тив не има ги на ци је, а тек он да да 
их при ка жем као од но се из ме ђу кул ту ре и им пе ри је“ (Саид 2002: 26). Ме ђу тим, ин тер пре та-
тив на прак са Едвар да Са и да знат но ви ше па жње по кла ња од но су из ме ђу кул ту ре и им пе ри је, 
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ни су бе ли му шкар ци/ хе те ро сек су ал ци. Уко ли ко је да кле, естет ска вред ност 
књи жев ног де ла за и ста са мо па ра ван за по ли тич ку по доб ност – лич но сма-
трам да то не мо ра да бу де тач но – он да је ја сно да књи жев ност мо ра да 
по ста не ар хив тек сто ва ко ји ре пре зен ту ју од ре ђе не по ли тич ки ви ше или 
ма ње са мо све сне со ци јал не гру пе, ко је су ра ни је би ле за по ста вље не. Та да 
естет ску ре ле вант ност за ме њу је сте пен ре пре зен та тив но сти тек ста (в. вла
душић 2017: 277–286) у сми слу у ко ме по ли тич ка функ ци ја књи жев ног де ла 
до ла зи до сво је са мо све сти и до свог оправ да ња. 

Дру ги мо ме нат се ти че са знај не вред но сти вр хун ске књи жев но сти: она 
се до во ди у пи та ње но во и сто ри чар ском те зом да де ла ве ли ких ау то ра пред-
ста вља ју до ку мен те од ре ђе не кул ту ре чи је се вред но сти мо гу ре кон стру и-
са ти из умет нич ког де ла на исти онај на чин на ко ји се мо гу ре кон стру и са ти 
из би ло ког дру гог до ку мен та кул ту ре.3 На овај на чин се уки да ра ни је прет-
по ста вље на екс клу зив ност са знај не мо ћи ве ли ког де ла, за ко је се сма тра ло 
да ни је тек до ку мент јед ног вре ме на, већ сли ка тог вре ме на, што им пли ци ра 
мо гућ ност да де ло ни је тек све док епо хе, већ и њен ту мач. Ве ли ко књи жев но 
де ло се та да сво ди, ма ње-ви ше, на до ку мент кул ту ре, по пут сва ког дру гог 
не књи жев ног до ку мен та, чи ме се до во ди у пи та ње при ви ле го ва на хер ме-
не у тич ка по зи ци ја ве ли ког књи жев ног де ла, па и сам ста тус ,,ве ли чи не” 
не ког де ла.

Је дан од од го во ра на ову по ли ти за ци ју про у ча ва ња књи жев но сти је сте 
и Ран си је ро во раз ми шља ње о ,,по ли ти ци књи жев но сти“ (в. ранСијер 2008: 
7‒35). Ран си је ру је ве о ма ста ло да по ли ти ку књи жев но сти одво ји од ан га-
жо ва не књи жев но сти ко ја пред иде о ло шким за дат ком или при ти ском пре-
ста је да бу де књи жев ност. Сто га, фран цу ски фи ло зоф већ у пре ли ми нар ним 
раз ма тра њи ма ка же да по ли ти ка књи жев но сти ,,под ра зу ме ва да се књи жев-
ност ба ви по ли ти ком оста ју ћи књи жев ност“ (ранСијер 2008: 7). То зна чи да 
се по ли ти ка књи жев но сти мо же са гле да ти у ду ху по ли тич ке ак тив но сти за 
ко ју Ран си јер ка же да ,,пре кра ја де о бу чул ног“ (ранСијер 2008: 8). Пре ма 
то ме, по ли ти ка књи жев но сти је на чин на ко ји књи жев ност ,,ути че на по де-
лу обје ка та ко ји об ли ку ју за јед нич ки свет, су бје ка та ко ји га на се ља ва ју и 
спо соб но сти ко је они има ју да га ви де, да га име ну ју и да де лу ју на ње га“ 
(ранСијер 2008: 11). 

По ли тич ко чи та ње књи жев ног тек ста мо гло би, да кле, да раз ма тра 
сле де ћа пи та ња: ко је објек те књи жев ни текст чи ни ви дљи вим? Да ли књи-
жев ни текст чи ни не што ви дљи вим или са мо осна жу је већ по сто је ћи хо ри-
зонт ви дљи вост? Ка кав је ста тус тих обје ка та у дру гим дис кур си ма? Да ли 

за не ма ру ју ћи мо гућ ност да са мо де ло о том од но су зна не што ви ше од кул ту ре из ко је 
по ти че. 

3 То не дво сми сле но твр ди Х. Арам Ви зер, су ми ра ју ћи иде је но во и сто ри зма у 5 та ча ка. 
У тач ки 1 он ка же да је ,,сва ки чин из ра жа ва ња уткан у мре жу ма те ри јал них об ли ка де ло-
ва ња“ док у тач ки 3 до да је да су ,,књи жев ни и не књи жев ни ʼтек сто ви’ у свом по сто ја њу 
нео дво ји ви“ (визер 2002: 62). 
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књи жев ни текст по дра жа ва не ке дру ге дис кур се ко ји од ре ђу ју шта ће би ти 
ви дљи во или им се су прот ста вља, да ру ју ћи ста тус ви дљи вог не че му што 
у дру гим дис кур си ма ни је ви дљи во.

По на шем ми шље њу Ха зар ски реч ник ни је текст ко ји пру жа от пор по-
ли тич ком чи та њу: шта ви ше, ви де ће мо да он ша ље сиг нал чи та о цу да та кво 
ње го во чи та ње ни је са мо мо гу ће, већ је им пли ци ра но. Он то чи ни на два 
на чи на. Је дан је ран си је ров ски: оно што дру ги дис кур си чи не не ви дљи вим 
и скрај ну тим у Ха зар ском реч ни ку по ста је ви дљи во и до би ја пра во гла са. 
Дру ги је ори ги на лан, па ви ћев ски: спе ци фич но по ли тич ки тер ми ни по пут 
др жа ве у Па ви ће вом ро ма ну по ста ју део ар се на ла пи шче вих ме та фо ра. Ти ме 
се ства ра мо гућ ност да се од лом ци ро ма на у ко ји ма се по ли тич ки пој мо ви 
по ја вљу ју као ме та фо ре, про чи та ју и као по ли тич ке па ра бо ле.

По ли тич ко чи та ње Ха зар ског реч ни ка за по че ли би смо крат ком ана ли-
зом од ред ни це Ха за ри у Зе ле ној и Жу тој књи зи. На на ве де ним ме сти ма у 
ро ма ну по себ на па жња се по кла ња устрој ству ха зар ске др жа ве, од но сно 
не рав но прав ном по ло жа ју Ха за ра у од но су на оста ле ма њин ске на ро де ко ји 
на се ља ва ју др жа ву Ха за ра. Ова не рав но прав ност је из ра же на вр ло екс пли-
цит но и не зах те ва ци ти ра ње од ло ма ка. Мо гу ће је раз у ме ти је на два на чи на: 
пр ви је да се ове стра ни це ро ма на мо гу чи та ти го то во као по ли тич ка але-
го ри ја Па ви ће вог раз у ме ва ња по зи ци је срп ског на ро да у СФРЈ да кле, као 
је дан при лич но ја сан по ли тич ки став. 

Дру ги мо ме нат је суб вер зив на по зи ци ја ових од ло ма ка у вре ме ну ка да 
су на пи са ни, а и ка сни је. При то ме не ми сли мо са мо на то да су ове але го-
риј ске од ред ни це су прот ста вље не он да шњој офи ци јел ној, иди лич ној сли ци 
брат ства и је дин ства у СФРЈ (ко је је од у да ра ла од de fac to кон фе де рал ног 
уре ђе ња зе мље уста но вље ног Уста вом из 1974), ко ли ко на чи ње ни цу да 
по ме ну ти од лом ци, да ју ћи ста тус угро же но сти ,,ве ћи ни“, иза зи ва ју озбиљ-
ну по ли тич ку не ла го ду у уху на ви клом на пост мо дер ни по ли тич ки ак си ом 
у ко ме ,,ве ћи на“, по де фи ни ци ји, ни ка да не мо же би ти угро же на. При то ме, 
,,ве ћи на“ се вр ло че сто иден ти фи ку је са ко лек тив ним иден ти те ти ма као 
што су ,,на род“, ,,на ци ја“ или ,,др жа ва“.4 Сви ови пој мо ви/ен ти те ти су у 
пост мо дер ни зму пред ста вље ни пу тем та ко зва них цр них ми то ва (в. кара
мурза2011: 181‒185) од но сно као a pri o ri не га тив ни ен ти те ти. При ме ра ра ди, 
др жа ва и на ци ја се са да уна пред ви де и као опре сив не ин стан це, а тек као 
не у трал ни и нео п ход ни оквир ко ји ње не гра ђа не шти ти од спо ља шњег под-
јарм љи ва ња и, у крај њем слу ча ју, исто риј ског за ти ра ња.5 Ова кав пре о бра жај 

4 Оста је отво ре но пи та ње о од но су из ме ђу по ли тич ке и те о риј ске сфе ре пост мо дер-
ни зма. При ме ра ра ди, ва ља ло би раз ми сли ти о од но су пр вен ства из ме ђу те о риј ског ин те-
ре со ва ња пост мо дер них те о ре ти ча ра за мар ги ну и пу ко ти не у си сте му и ана лог ног по ли-
тич ког ста ва ко ји ис кљу чу је ин те ре со ва ње за си стем у це ли ни, па пре ма то ме и за суд би ну 
др жа ве и на ро да.

5 Го во ре ћи о кон цеп ту на ци је Не гри и Хард га од ре ђу ју ве о ма дво сми сле но: ,,Не во-
ља је у то ме што је струк ту ра ко ја пру жа от пор стра ним си ла ма и са ма до ми нант на си ла 



др жа ве/на ци је у пост мо дер ном до бу пред ста вља је дан од еле ме на та пре тва-
ра ња на ци о нал них др жа ва у про вин ци је Им пе ри је. У том сми слу, из ра зи то 
не га тив ну по ли тич ку ре цеп ци ју Па ви ће вог опу са на За па ду за вре ме гра ђан-
ског ра та у Ју го сла ви ји (в. БулаТовић 2017: 342‒357) не тре ба ви де ти са мо 
као од јек тог ра та, већ и као од јек пост мо дер не по ли тич ке сли ке све та. 

Устрој ство ха зар ске др жа ве и угро же ност Ха за ра у њој ни је да кле са мо 
але го риј ска при ча о по зи ци ји Ср ба у Ју го сла ви ји, већ и па ра бо ла о угр о же-
но сти ен ти те та на ро да. Па вић до во ди у пи та ње по ли тич ки ак си ом пост мо-
дер ног до ба, ко ји пи та ње суд би не др жа ве и на ро да за ме њу је пи та њем пра ва 
изо ло ва них со ци јал них гру па ко је ни су од ре ђе не кла сним иден ти те том. 
Овај Па ви ћев истин ски суб вер зив ни по ли тич ки гест упу ћу је нас на за кљу-
чак да Ха зар ски реч ник чи ни ви дљи вим ен ти те те ко ји у хо ри зон ту ње му 
са вре ме не (пост мо дер не) пу бли ке ви ше ни су ви дљи ви, од но сно ко је дру ги 
дис кур си чи не не ви дљи вим. То су ен ти тет др жа ве и ен ти тет на ро да ко ји је 
не дво јив од др жа ве, јер у Ха зар ском реч ни ку на род и др жа ва има ју за јед-
нич ку суд би ну: не ста нак ха зар ске др жа ве исто вре ме но озна ча ва и не ста нак 
Ха за ра. Ха зар ски реч ник ни је да кле, са мо аку му ла ци ја зна ња о Ха за ри ма, 
већ и при ча о њи хо вом на стан ку. Са мим тим она пре ћут но по ста вља пи та ње 
шта је узрок тог не стан ка. Ка ко је не ста нак на ро да по ве зан са не стан ком 
др жа ве, он да се др жа ва у Ха зар ском реч ни ку по ја вљу је као јед на од кључ них 
те ма. Та кав ста тус др жа ве раз от кри ва се ка ко у фре квент но сти ње ног по ми-
ња ња (устрој ство ха зар ске др жа ве се те ма ти зу је и у Зе ле ној и у Жу тој књи-
зи) као и у ком по зи ци о ном ло ци ра њу овог фе но ме на у са мом тек сту ро ма на. 

Ов де има мо у ви ду при чу о Ада му, бра ту Хри сто вом, ко ја се да је у 
Ap pen di xu I. У при чи о Ада му ме та фо ра др жа ве игра зна чај ну уло гу. За 
са да тре ба са мо на по ме ну ти да хри шћан ска вер зи ја при че о Ада му ни је 
по зи ци о ни ра на у од го ва ра ју ћој књи зи (по пут при че о Ада му Ру ха ни ју, ко ја 
се на ла зи Зе ле ној књи зи, од но сно Ада му Кад мо ну ко ја се на ла зи у Жу тој) већ 
у по себ ном до дат ку. Тај по се бан ста тус у ком по зи ци ји ро ма на на гла ша ва ва-
жност ме та фо ре др жа ве ко ја се те ма ти зу је у хри шћан ској при чи о Ада му.

Раз у ме се, Ка зи ва ње о Ада му, бра ту Хри сто вом из Ap pen dixа I мо гу-
ће је ту ма чи ти и на дру га чи је на чи не, не оба зи ру ћи се на ме та фо ру др жа ве. 
При ме ра ра ди, у вред ној и дра го це ној књи зи Кри сти ја на Ола ха Књи габог  
ко ја је по све ће на Ха зар ском реч ни ку, сто ји да је ,,Адам брат Хри стов, у 

ко ја вр ши јед нак и су про тан уну тра шњи при ти сак, по ти ру ћи уну тра шње раз ли ке и опо-
зи ци је у име на ци онал ног иден ти те та, је дин ства и без бед но сти. Те шко је по ву ћи ли ни ју 
ко ја одва ја за шти ту од пот чи ња ва ња. Ова стра те ги ја ʼза шти те на ци јеʼ је сте мач са две 
оштри це. По не кад се чи ни да је она ну жна упр кос сво јој де струк тив но сти” (хард–негри 
2005: 122). Очи глед но да Хард и Не гри не ви де мо гућ ност да се у др жа ви из ми ре ре зли чи-
ти иден ти те ти, што би би ло мо гу ће уко ли ко се прет по ста ви да раз ли чи ти иден ти те ти те же 
за јед нич ком ци љу а то је сло бо да од стра них си ла, од но сно за др жа ва ње су ве ре ни те та. Тај 
пре вид ја сно ука зу је да је по треб но до ве сти у сум њу са му иде ју др жа ве, без об зи ра на то што 
јој ау то ри но ми нал но да ју за пра во да по сто ји. 
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ства ри ме то ни ми ја за вре ме. Ка зи ва ње о Ада му пред ста вља ка зи ва ње о 
вре ме ну, ње го вом по стан ку, осо би на ма и при ро ди” (олах 2012: 179‒180). 
По на шем ми шље њу, Олах с пра вом ука зу је на зна чај вре ме на у кон тек сту 
Ада ма бра та Хри сто вог, али пре ви ђа ва жност ме та фо ре др жа ве ко ја у се бе 
укљу чу је то вре ме. У Ха зар ском реч ни ку на и ме, сто ји:

Адам је у по чет ку био са гра ђен са мо од два вре ме на – му шког и 
жен ског у се би. По том од че ти ри (ко ја су при па да ли Еви и ње го вим си но-
ви ма Ка и ну, Аве љу и Се ту). Али се по том стал но мно жио број че сти ца 
вре ме на за тво ре них у људ ски об лик и те ло Ада мо во се умно жа ва ло док 
ни је по ста ло огром на др жа ва, [курзив С.В.] слич на др жа ви при ро де, 
али дру га чи јег са ста ва (Павић2004:368). 

Тре ба има ти у ви ду да се Ка зи ва ње о Ада му, бра ту Хри сто вом за вр-
ша ва та ко ђе ме та фо рич ким по ве зи ва њем Ада мо вог те ла и др жа ве6. Гест 
по на вља ња ме та фо рич ког по и сто ве ћи ва ња др жа ве и Ада мо вог те ла, од ве-
ли ког је хер ме не у тич ког зна ча ја. По мо ћу ње га пи сац ша ље сиг нал чи та о цу 
да ме та фо ра др жа ве ни је тек пу ки украс тек ста или сред ство да се чи та лац 
за чу ди. Она је са знај ни ин стру мент ко ји упу ћу је на но во зна ње. По на шем 
ми шље њу Ка зи ва ње о Ада му, бра ту Хри сто вом ни је то ли ко ка зи ва ње о 
вре ме ну, ко ли ко о др жа ви и од но су др жа ве и вре ме на.

Ада мо во те ло се, да кле, по и сто ве ћу је са др жа вом, ко ја у се бе укљу чу је 
вре ме. То вре ме је укљу че но у др жа ву уз по моћ на по ме не по ко јој ,,Ада мо во 
те ло не ле жи у про сто ру, не го у вре ме ну...“ (Павић2004:368). Из ове на по-
ме не се мо же за кљу чи ти да сми сао др жа ве ни је у ње ном син хро ниј ском про-
сти ра њу у про сто ру, да кле у им пе ри јал ној екс пан зи ји, не го у ди ја хро ниј ском, 
вре мен ском кон ти ну и те ту, ко ји по ве зу је по чет ну тач ку (Адам) и крај ње 
тач ке/че сти це др жа ве: од но сно љу де, па та ко и Ха за ре. Им пе ри јал на екс-
пан зи ја ко ја им пли ци ра ши ре ње и екс пан зи ју јед не др жа ве на што ве ћу 
те ри то ри ју – у иде ал ном слу ча ју на цео свет – ов де је за ме ње на кон цеп том 
др жа ве ко ји до све та сти же при кљу чи ва њем на свет ски, да кле уни вер зал ни 
ко рен жи во та, на по че так вре мен ског кон ти ну и те та чо ве чан ства, а то ов де 
зна чи: на Ада ма, пра чо ве ка. Адам ни је да кле, пра ха зар, не го пра чо век, али за 
њим ипак тра га ју ха зар ски лов ци на сно ве. То зна чи да у Па ви ће вом раз у ме-
ва њу (ха зар ске) др жа ве, по сто ји је дан уни вер зал ни мо мент, ко ји је вре мен ски 
ори јен ти сан: Ха за ри се на сла ња ју на тра ди ци ју уни вер зал ног чо ве ка Ада ма, 
а не на не ко екс клу зив но на ци о нал но бо жан ство или прин цип, ко је би он да 
тре ба ло на мет ну ти дру ги ма у про це су пре о бра жа ја др жа ве у Им пе ри ју. 

Па ви ће во ори ги нал но раз у ме ва ње (на ци о нал не/Ха зар ске) др жа ве упу-
ћу је, да кле на до дир пар ти ку лар ног (на ци о нал ног) и уни вер зал ног. На ци о-

6 ,,Као што се ње го ве [Адамове, прим. С.В.] ду ше се ле у ње го ву де цу и вра ћа ју као 
смр ти те де це у ње го во те ло, та ко се и део ње го вог огр ом ног те ла др жа ве [курзив, С.В.] 
мо же у сва ком тре нут ку у сва ко ме од нас по но во уби ти или ожи ве ти“ (Павић 2004: 371).
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нал но ни је ов де усме ре но про тив дру гог, већ ка до ди ру са дру гим, што 
по твр ђу је и струк ту ра ро ма на у ко ме се до ди ру ју ислам ски, хе бреј ски и 
хри шћан ски из во ри о Ха за ри ма. Упра во за то мо тив до ди ра код Па ви ћа у 
Ха зар ском реч ни ку има то ли ко зна чај ну уло гу.7 

Сле де ћи за ни мљив мо ме нат у Па ви ће вом раз у ме ва њу др жа ве је сте 
од нос из ме ђу при пад ни ка те др жа ве (по то ма ка Ада ма) и са ме др жа ве (Ада-
ма). Тај од нос је у ве ли кој ме ри ре вер зи ба лан, па се Адам ши ри у све сво је 
по том ке, док се смрт по то ма ка вра ћа у Ада мо ву смрт. На пр ви по глед, из-
гле да као да су по том ци Ада ма за и ста за ро бље ни у ње му са мом,8 али тај 
ути сак ва ра. Ов де је на де лу јед на вр ста сло же ног од но са из ме ђу Ада ма и 
по то ма ка, јер по том ци исто вре ме но и на сле ђу ју ду шу Ада ма ко ја се се ли у 
њих, али и ра де на из град њи Ада мо вог те ла, пу тем бе ле же ња сно ва. Дру гим 
ре чи ма, Ада мо ви по том ци (при пад ни ци др жа ве) се од но се пре ма Ада мо вим 
те лу (др жа ви) па сив но и ак тив но. Па сив но: они је на сле ђу ју, јер се ду ша 
Ада ма се ли у њих. Ак тив но: они је гра де, бе ле же ћи сво је сно ве и та ко уче-
ству ју у за јед нич ком по ду хва ту ко ји ин те гри ше њи хо ве жи во те.

При том, тре ба има ти у ви ду да из град ња Ада мо вог те ла ни је ро бов ски 
рад ње го вих по то ма ка, јер ов де ни је у пи та њу кван ти тет вре ме на ко ји је 
по све ћен овом по слу, већ упра во ква ли тет вре ме на. За то Па вић, ме та фо-
рич ки, ука зу је на раз ли ку у вре мен ском кон ти ну у му чо ве ка: ,,у жи во ту 
сва ког чо ве ка [постоје] чво ри шна ме ста, де ли ћи вре ме на, као кљу че ви. Сва-
ки од Ха за ра имао је оту да свој штап и у ње га то ком жи во та као у ра бош 
уре зи вао ста ња би стре све сти или тре нут ке вр хун ског ис пу ње ња жи во та“ 
(Павић2004:369). Ове по себ не тре нут ке Па вић на зи ва сно ви ма. То су тре-
ну ци ,,про све тље ња у ко ји ма чо век по ста је део Ада мо вог те ла“ (Павић2004:
370)

Ана ли за овог по себ ног тре нут ка вре ме на у ко ме се по то мак спа ја са 
Ада мо вим те лом, упу ћу је на по се бан ква ли тет вре ме на. По ме ну ти ква ли тет 

7 О том мо ти ву, пи са ли смо у тек сту Не ки тек сто ви мо ти ва до ди ра у Ха зар ском 
реч ни ку ко ји се у овом тре нут ку на ла зи у штам пи.

8 У овом кон стек сту ва жно је ис та ћи ре че ни цу из Ка зи ва ње о Ада му, бра ту Хри сто
вом: ,,По след њи смрт ник ће це лог жи во та оби ла зи ти из ну тра гла ву Ада мо ву, тра же ћи 
из лаз, али га не ће на ћи, јер улаз и из лаз из Ада мо вог те ла на шао је са мо Хри стос“ (Павић 
2004: 368). При ли ком ана ли зе овог од лом ка тре ба има ти у ви ду чи ње ни цу да се ов де не 
ра ди о на сто ја њу чо ве чан ства да иза ђе из вре ме на или од но сно чо ве ка као си нег до хе чо ве-
чан ства, што је ту ма че ње ко је пред ла же Кри сти јан Олах, ка да ци ти ра ни од ло мак ту ма чи 
ова ко: ,,Ду хов ни, ме та фи зич ки циљ чо ве ка је да про ник не у тај ну вре ме на и да по ку ша да 
га се осло бо ди“ (олах 2012: 181). По на шем ми шље њу тре ба има ти у ви ду да се ту ра ди о 
по след њем чо ве ку, а не о чо ве чан ству уоп ште. По след њи чо век сим бо ли зу је на род ко ји је 
не стао: из ла зак из те ла Ада мо вог као из ла зак из вре ме на, у том слу ча ју би зна чи ло до сти-
за ње веч но сти. Ако би то би ло мо гу ће при пад ни ку на ро да ко ји иш че за ва, он да би Ада мо-
во те ло зби ља би ла там ни ца, и не би би ло по ве за но са по себ ним ква ли те том жи во та. За то 
се у овом кон тек сту спо ми ње и Хри стос ко ји је иза шао из те ла (др жа ве ко ја се про сти ре у 
вре ме ну) чи ме је до сти гао веч ност (ван вре ме ност) и уни вер зал ност. 
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вре ме на су ге ри ше сми сле ност жи во та, ко ја се от кри ва у при ви ле го ва ном 
тре нут ку ка да чо век по ста не део Ада мо вог те ла. Ако је то укљу чи ва ње знак 
да је жи вот до био је дан по се бан ква ли тет, он да би Па вић мо рао, за рад су-
ге стив но сти ове кон цеп ци је, да тај ква ли тет не ка ко и од ре ди. И за и ста, 
Па вић ка же: ,,За то са мо укљу чи ва њем у Ада мо во те ло по ста је мо и са ми 
ви до ви ти и су вла сни ци сво је бу дућ но сти“ (Павић2004:370). Ви де ти сво ју 
бу дућ ност и по ста ти њен су вла сник зна чи ло би по ста ти сло бо дан, јер са да 
бу дућ ност ни је не што из ван чо ве ка, не го не што што је у ње го вом ви до кру-
гу и у по љу ње го вог де ло ва ња. 

Уко ли ко би смо овај ци ти ра ни од ло мак чи та ли као по ли тич ку па ра бо-
лу, он да би смо у њој мо гли пре по зна ти афир ма ци ју су ве ре ни те та др жа ве, 
а у прин ци пу су ве ре ни те та и прин цип сло бо де да се ви ди и од ре ди сво ја 
бу дућ ност. То би био онај нео п ход ни ква ли тет жи во та, ко ји не мо же би ти 
за ме њен не ким дру гим ква ли те том. У Па ви ће вој ме та фо ри су вла сни ка бу-
дућ но сти (ме та фо ри су ве ре ни те та др жа ве) мо же се на слу ти ти, па ра док сал но, 
ко ли ко ре ак ци ја то ли ко и ан ти ци па ци ја на пост де мо крат ске трен до ве на 
За па ду – што је про цес ко ји пра ти де су ве ре ни за ци ју др жа ве – ко ји су не ко-
ли ко де це ни ја ка сни је по ста ли ви дљи ви и у дис кур су со ци о ло ги је (в. крауч 
2014). Би ти су вла сник сво је бу дућ но сти – су вла сник, а не вла сник – зна чи 
на гла си ти упра во по ли тич ку моћ по је дин ца/гра ђа ни на др жа ве да са дру гим 
по је дин ци ма/гра ђа ни ма кре и ра соп стве ну бу дућ ност. А то је упра во оно 
што пост де мо крат ско дру штво уки да, јер иде ја пост де мо кра ти је и по чи ва 
на то ме да но ми нал но де мо крат ски иза бра ни пред став ни ци на ро да по ли-
тич ке пла но ве кре и ра ју у до слу ху са би знис кла сом, да кле са ма њи ном 
ко ја сво ју по вла шће ну по зи ци ју гра ди из ван де мо крат ског про це са.

Нај зад, тре ћи мо ме нат у Па ви ће вом раз у ме ва њу др жа ве у од лом ку 
Ка зи ва ње о Ада му, бра ту Хри сто вом ти че се од но са из ме ђу му шког и жен-
ског прин ци па, ис ка за ног кроз мо тив до ди ра му шког и жен ског пал ца из 
ко га се ра ђа жи вот. Ов де је ва жно упо ре ди ти бо жан ски прин цип ко ји удах-
њу је жи вот у Ада мо во те ло са (ре)ак ци јом Со то не, ко ји је, на кон што је 
Адам ожи вео по сле до ди ра му шког и жен ског пал ца, ,,за тво рио два па ла 
ан ђе ла и у њи ма се ја ви ла та ква по хо та да до кра ја све та не ће мо ћи да се 
за си те и сми ре. Пр вом ан ђе лу је би ло име Адам, а дру гом Ева“ (Павић2004:
368). Отво ре но је пи та ње да ли је по тре ба да се му шки и жен ски па лац спо-
је су прот ста вљен овој по хо ти или је по хо та сим бо лич ки на ста вак тог до-
ди ра; у пр вом слу ча ју, по хо та би би ла ме та фо ра су да ра из ко га не на ста је 
ни шта жи во, док би у дру гом слу ча ју по хо та би ла ме та фо ра по тре бе за тим 
до ди ром. 

Ме ђу тим, оно што је из ве сно, је сте да скла па ње Ада мог те ла као и ње-
го во ожи вља ва ње ни је мо гу ће без до ди ра му шког и жен ског пал ца. Тач ни-
је ре че но, укљу чи ва ње у Ада мо во те ло ни је мо гу ће из ве сти ин ди ви ду ал но, 
већ уз по моћ дру гог. Тај дру ги је раз ли чит, али га Ада мо во те ло (да кле, 
кон цепт др жа ве) у овом од лом ку чи ни бли жњим и по ред те раз ли ке, јер је 
тек у до ди ру са бли жњим мо гу ће ожи ве ти део те ла Ада ма и по ста ти ње гов 
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део. До дир раз ли чи тог, ства ра да кле не што жи во, и то ства ра ње би ва ме та-
фо рич ки по ве за но са др жа вом. 

Уко ли ко се до дир му шког и жен ског прин ци па код Па ви ћа раз у ме у 
до ме ну по ли тич ке па ра бо ле, он да ће нам по ста ти ја сно да иде ја раз ли чи тог, 
а бли ског, па ри ра до ми нант ном по ли тич ком дис кур су мул ти кул ту ра ли зма. 
На и ме, мул ти кул ту рал ну си ту а ци ју од ли ку је ,,хро но ло шки и про стор ни 
су жи вот це ли не или де ла кул ту ре ко је ни су то ли ко у до ди ру, ко ли ко су 
по ста вље не јед на по ред дру ге“ (ПаЖо 2006: 27). Ако раз ли чи те кул ту ре у 
мул ти кул ту рал ном дру штву од лу ку је ме ђу соб на изо ло ва ност, а не до дир, 
то је он да за то што из ме ђу њих не по сто ји ни ка кав за јед нич ки са др жа тељ 
ко ји би омо гу ћио до дир. Упра во у овом мул ти кул ту рал ном кон тек сту Па-
ви ће ва сли ка му шког и жен ског пр ста ко ји се до ди ру ју и ства ра ју жи вот 
(ко ји по ста је део др жа ве), до би ја на зна ча ју. Она по ка зу је да уну тар Јед ног 
(др жа ве) мо гу да по сто је раз ли чи ти ен ти те ти ко ја по ла жу под јед на ко пра-
во на то Јед но (др жа ву) и то не у фор ми рад но прав но сти већ у мо гућ но сти 
за јед ни ча ре ња. Дру га чи је ре че но: и му шки и жен ски прин цип мо гу да чи не 
др жа ву, али не изо ло ва но од оног дру гог, већ са мо за јед но са њим. Са мо та ко 
и та да дру ги по ста је бли жњи. Та кав за кљу чак са вре ме на по ли тич ка те о ри-
ја ни ка да не мо же да из ве де, јер раз ли чи тост увек ви ди као дру гост ко ја 
функ ци о ни ше у опо зи ци ји конс тру и са не ,,ве ћи не“ и кон стру и са не ,,ма њи не“ 
и та опо зи ција, у ко јој се кри је во ља за моћ, спре ча ва раз ли чи те ен ти те те 
да за јед но пар ти ци пи ра ју у Јед ном (др жа ви). 

По ли тич ко чи та ње др жа ве у Ха зар ском реч ни ку пру жа нам мо гућ ност 
да ре кон струи ше мо не ко ли ко ње них цр та. Др жа ву ов де ка рак те ри ше: 1) до дир 
на ци о нал ног и уни вер зал ног, 2) ак ти ван и па си ван од нос при пад ни ка др жа-
ве пре ма др жа ви: ак тив ни прин цип ства ра мо гућ ност пре ва зи ла же ња/про-
ши ре ња на сле ђа, док па сив ни прин цип обез бе ђу је кон ти ну и тет са пре ци ма, 
3) ње на ин те гра тив на уло га – до дир му шког и жен ског пал ца (раз ли чи то сти) 
за јед но тво ре др жа ву. Ак це нат се да кле, пре ме шта са ре ла ци је из ме ђу раз-
ли чи тих ен ти те та (пи та ње рав но прав но сти) на оно што рав но прав ни, а и 
да ље раз ли чи ти ен ти те ти за јед но мо гу да ство ре – на др жа ву.

На кра ју овог тек ста, ко ји се мо же раз у ме ти тек као увод у про бле ма-
ти ку по ли тич ког чи та ња др жа ве у Па ви ће вом опи су, тре ба по ме ну ти још 
два мо мен та.

Пр ви је сва ка ко суб вер зив ни ка рак тер Па ви ће вог раз у ме ва ња др жа ве, 
ко ји се у ве ли кој ме ри раз ли ку је од до ми нант ног пост мо дер ног и гло ба ли-
стич ког не ги ра ња др жа ве кроз мо мен те де су ве ре ни за ци је и де по ли ти за ци је 
ста нов ни штва, те уну тра шње де о бе дру штва на со ци јал не гру пе из ме ђу 
ко јих вла да стал на на пе тост. Мо же се ре ћи да је у Ха зар ском реч ни ку на 
де лу ори ги нал но по ли тич ко ми шље ње ко ји пр во де тек ту је про блем (угро-
же ност Ха за ра у Ха зар ској др жа ви) а по том ну ди и ре ше ње у ви ду кон цеп-
та др жа ве ко ји, иа ко је опи сан као по сто је ћи, пред ста вља за пра во мо гу ћи 
по ли тич ки про је кат др жав не тво ре ви не ко ја ће исто вре ме но са чу ва ти на род 
од дру гих (ко ји га угро жа ва ју) али и дру ге од на ро да: за то кон цепт те др жа ве 
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ни је хо ри зон тал ни, им пе ри јал ни и те ри то ри јал ни, већ вре мен ски, и за то се 
уме сто су да ра и су о ча ва ња у овом ро ма ну афир ми ше мо тив до ди ра са дру гим.

Дру ги мо ме нат је ме то до ло шке при ро де: по ли тич ко чи та ње др жа ве у 
Ха зар ском реч ни ку по ка зу је раз ли ку из ме ђу ан га жо ва не књи жев но сти и 
по ли ти ке књи жев но сти. Док се ан га жо ва ној књи жев но сти по на вља не ко 
већ по ли тич ки од ре ђе но и ле ги ти ми са но ми шље ње (да кле ми шље ње иза 
ко га сто ји ор га ни зо ва на по ли тич ка гру па или гру па са ја сном по ли тич ком 
са мо све шћу) до тле по ли ти ка књи жев но сти под ра зу ме ва ори ги нал ност и 
ме та фо рич ност по ли тич ког ми шље ња ко је се де ша ва у са мој књи жев но сти, 
а не из ван ње. У том сми слу, по ли ти ка књи жев но сти упу ћу је на то да је 
књи жев ност ме сто по ли тич ког ми шље ња, а не ин стру мент пре но са по ли-
тич ких иде ја. 

ИЗ ВО РИ И ЦИ ТИ РА НА ЛИТEРАТУРА

анриПаЖо, Да ни јел. Од мул ти кул ту ра ли зма до ин тер кул ту рал но сти. Су срет кул
ту ра – збор ник ра до ва,. Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но вом Са ду, 2006, 23‒29.

БулаТовић, Бо рис. Окле ве та на књи жев ност. Но ви Сад: На уч но удру же ње за раз вој 
срп ских сту ди ја, 2017.

визер, X. Арам. Увод. До ме ти 108‒111. год. 29 (2002): 59–68.
владушић, Сло бо дан. Књи жев ност и ко мен та ри. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2017.
карамурза, Сер геј. Ма ни пу ла ци ја све шћу. Бе о град: Ве сна-ин фо, 2011.
олах, Кри сти јан. Књи гаБог . Бе о град: Ин сти тут за књи жев ност и умет ност, 2012.
ТаТаренко, Ала. По е ти ка фор ме у про зи срп ског пост мо дер ни зма. Бе о град: Слу-

жбе ни гла сник, 2013.
хард, Мајкл, Ан то нионегри. Им пе ри ја. Бе о град: Игам, 2005. 

*
DelIć, Jo van. Ha zar ska pri zma. Be o grad – Gor nji Mi la no vac – Ti to grad: Pro sve ta – Ok-

to ih – De či je no vi ne – Do si je, 1991.
Doležal, Lu bo mir. Mi me sis i mo gu ći sve to vi. Reč 30/IV (1997): 74‒82.
jerkov, Alek san dar. No va tek stu al nost. Nik šić – Be o grad – Pod go ri ca: Uni reks – Pro sve ta 

– Ok to ih, 1992.
krauč, Ko lin. Post de mo kra ti ja. Lo zni ca: Kar pos, 2014.
PavIć, Mi lo rad. Ha zar ski reč nik. Be o grad: De re ta, 2004.
ranSIjer, Žak. Po li ti ka knji žev no sti. No vi Sad: Adre sa, 2008.
SaID, Edvard. Kul tu ra i im pe ri ja li zam. Be o grad: Be o grad ski krug, 2002.

831



832

Slo bo dan V. Vla du šić

THE STA TE AND THE PO LI TI CAL RE A DING OF  
THE DIC TI O NARY OF THE KHA ZARS

S u m m a r y

The pa per is cen te red ro und the po li ti cal re a ding of Mi lo rad Pa vić’s Dic ti o nary of 
the Kha zars which re li es on the con cept of the po li tics of li te ra tu re by Jac qu es Ran ciè re. 
A po li ti cal re a ding stri ves to analyze in which man ner do es a li te rary text sha pe the sen sual 
sco pe by asking the fol lo wing qu e sti on: is a li te rary text ma de vi si ble by so met hing that 
re ma ins in vi si ble in ot her forms of di sco ur se, or whet her it me rely mi mics the ima ges 
of the world that al ready exist in ot her di sco ur ses? In re la tion to this qu e sti on, we analyze 
the me tap hor of the sta te in the Dic ti o nary of the Kha zars. It is ma ni fe sted in two forms: 
as a con sti tu tion of the Kha zar sta te, symbo li zing en dan ger ment of the Kha zars, and as 
the me tap hor of the body-sta te which ap pe ars in the ex cerpt “The Ta le of Adam the Brot her 
of Christ” in the first Ap pen dix. Af ter a tho ro ugh analysis of the mo tif of the sta te, we re ach 
two con clu si ons: firstly, that the Dic ti o nary of the Kha zars cre a tes a uni que con cept of 
the sta te, the pur po se of which is not only to pro tect the (Kha zar) pe o ple of the dan ger 
from the out si de, but as well to pro tect ot her na ti ons from the Kha zars: the lat ter task is 
re a li zed thro ugh the con cept of the sta te which in cor po ra tes the con nec tion bet we en the 
par ti cu lar and the uni ver sal which spans ti me, and not (im pe ri a li stic) spa ce, which ra ti fi es 
the to uch of di ver sity, rat her than that of col li sion and con fron ta tion. The se cond con-
clu sion is a met ho do lo gi cal one: ba sed on the po li ti cal re a ding of the Dic ti o nary of the 
Kha zars we ha ve re ac hed the con clu sion that the po li tics of li te ra tu re sug gest that works 
of li te ra tu re, thro ugh me tap hors, cre a te a po li ti cal opi nion, whi le en ga ged li te ra tu re me rely 
di stri bu tes a pre-cast and al ready le gi ti mi zed po li ti cal opi nion. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад
svla du sic@ff.uns.ac.rs
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Др Сла ђа на Л. Илић

СЛИ КА ТО ТА ЛИ ТА РИ ЗМА У ПРИ ПО ВЕ СТИ  
ПА ЛИ КУ ЋА И ТЕ РЕ ЗА МИ ЛО СТИ ПУ НА (1976) 

Р. Б. МАР КО ВИ ЋА

Иа ко у пр вом при по ве дач ком пла ну Па ли ку ће и Те ре зе ми ло
сти пу не до ми ни ра ју мо ти ви ко ји су у ве зи с по ро дич ним зло ста
вља њем, у дру гим пла но ви ма до ми нант ни мо ти ви у ве зи су с по
ли тич ким зло ста вља њем срп ског се ља ка (1944–1953). Из да на шње 
пер спек ти ве, а због сна ге умет нич ког из ра за, Мар ко ви ће ва сли ка 
Ср би је под ра ним ти то и змом за чи та о ца мо же би ти вер ни ја и упе-
ча тљи ви ја од мно гих исто ри о граф ских из ве шта ја о том вре ме ну. 
Сто га се Мар ко ви ће ва про за, у скла ду с тзв. на ра тив ним за о кре том 
(Nar ra ti ve Turn) – по сле ког се у дру штве но-ху ма ни стич ким на у-
ка ма при ча по сма тра и као „об лик скла ди ште ња зна ња” – пре по-
зна је и као увер љи ва исти на о Ср би ји на кон Дру гог свет ског ра та, 
или исти на о суд би на ма обич них љу ди у че тр де се тим и пе де се тим 
го ди на ма 20. ве ка.

Кључ не ре чи: по ли ти ка и књи жев ност, умет нич ка исти на, 
књи жев ни по сту пак, стил ска сред ства.

Глав ни мо ти ви у про зи Ра до ва на Бе лог Мар ко ви ћа (1947) нај че шће 
ни су по ли ти ка и по ли ти ча ри, због че га овај ства ра лац и ни је „по ли тич ки 
пи сац“. У ње го вој про зи по ли ти ка, на при мер: те рор Уд бе, по сле рат ни оба-
ве зни от куп, уте ри ва ње се ља ка у за дру ге и оста ли ви до ви то та ли тар не 
ре пре си је над гра ђа ни ма „из дру гог пла на“ де тер ми ни шу жи вот на де ша-
ва ња ју на ка. 

Нај че шћи по ли тич ки τόπος у ње го вим де ли ма је сте те ско ба по сле рат-
ног жи во та на срп ском се лу, обе ле же на те ро ром то та ли тар не др жа ве. У 
Мар ко ви ће вим де ли ма, ме ђу тим, ни су по пра ви лу ди рект но кри ти ко ва ни 
по ли тич ки си стем или по ли тич ки функ ци о не ри, већ се кри ти ка из но си ла 
им пли ци те, пре ко осо бе них сли ка и књи жев них по сту па ка, као и упо тре бом 
ра зно вр сних стил ских сред ста ва (ме та фо ра ма, сим бо ли ма, ме то ни ми јом, 
иро ни јом итд.).
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При по вест Па ли ку ћа и Те ре за ми ло сти пу на (1976) (да ље: Па ли ку ћа и 
Те ре за) мо же се узе ти и као ли те рар на ма тич на ће ли ја „крип то-по ли тич ке“ 
про зе Р. Б. Мар ко ви ћа. Основ ни при по ве дач ки план овог де ла ре флек ту је 
ми кро фи зи ку струк ту рал не мо ћи и на си ља – по ро дич но зло ста вља ње ко је 
тр пи де чак Или ја од свог стри ца ста ра те ља Па вла Ано чи ћа. Овај зло ста-
вљач, ме ђу тим, ни је тек оби чан по ро дич ни на сил ник већ је, исто вре ме но, 
и ло кал ни моћ ник – уд баш. Оту да то на си ље, прем да при ват но, на сим бо-
лич кој рав ни са др жи и сна жне дру штве не и по ли тич ке ко но та ци је.

Но, о том аспек ту зло ста вља ња већ је оп шир ни је пи са но (в. илић 2015), 
те ће са да па жња би ти усред сре ђе на на еле мен те ма кро фи зи ке струк ту
рал не мо ћи и на си ља, пре ко ко је је у Па ли ку ћи и Те ре зи да та сли ка то та ли-
тар ног си сте ма. Скре ће мо па жњу на то да је по ме ну та при по вест об ја вље на 
1976. го ди не, у вре ме ка да ни је би ло ни го во ра о мо гућ но сти сло бод не кри-
ти ке та да шњег по ли тич ког ре жи ма, а ка мо ли ње го вог глав ног но си о ца Јо-
си па Бро за Ти та (1892–1980).

По че ће мо од сег мен та у ко јем се до ма ћи ни из јед ног срп ског се ла, ко је 
при по ве дач на зи ва Ми сло по ље, пре тва ра ју у го ми лу ко ја има по тре бу да тра-
жи, или чак да из ми сли крив ца за се о ску па ље ви ну, ка ко би га про ка за ла 
вла сти ма:

„Ску пље ни у го ми лу, као из ру че ни из про сјач ке вре ће, гла го ља ли су 
бр ци ма се до ди ру ју ћи. (…) Ве ли ка ху до ба у бри гу их је ба ци ла“ (марковић 
2013: 11); „И ни ча ска, ја, бра ту чед му, Или ја Ано чић, ни сам по сум њао у то 
да ће цр на го ми ла ис ти сну ти из се бе крив ца, као трн из оте кле пе те. […] 
Мо гао сам већ тог не вољ ни ка да за ми слим: опу ште на ње го ва ра ме на и 
из гу жва ну ка пу у ша ка ма, док се на рас кр шћу из два ја из го ми ле и при сту
па Па влу Ано чи ћу, мом стри цу, ко ји ће, рас ко ра чен, с ру ком на пи што љу, 
пре ко гла ва за гле дан у ру бо ве да ле ких бр да, ста ја ти кру то и не по мич но, 
пре ма ве тру, а ве тар као ве тар: ви тла пе ше ви ма стри че вог ко жног ка пу
та као кап ци ма на пу ште не ку ће“ (марковић 2013: 10; кур зив из вор ни); 
„Ску пље ни у го ми лу, као из ру че ни из про сјач ке вре ће, гла го ља ли су бр ци ма 
се до ди ру ју ћи. Ни су ли чи ли на до ко ња ке, као што ни то ју тро ни је ли чи ло 
на пра зник. Ми сло по ци, ако се пра во узме, ни су ли чи ли ни на се бе, та ко 
уне зве ре ни. По не ко је имао из раз злог пса, а ве ћи на је ли чи ла на из гу бље не 
гре шни ке“ (марковић 2013: 11).

У на ве де ном ци та ту да та је сли ка моћ ни ка на су прот сли ци го ми ле и 
жр тве, чи ме је до ча ра на ат мос фе ра ка рак те ри стич на за го ди не ко му ни-
стич ког те ро ра на срп ском се лу (1944–1953). На јед ној стра ни сто ји Па вле 
Ано чић, мо ћан, „рас ко ра чен, с ру ком на пи што љу, пре ко гла ва за гле дан у 
ру бо ве да ле ких бр да, крут и не по ми чан“, као ка кав спо ме ник, на дру гој је 
го ми ла „као из ру че на из про сјач ке вре ће“, „ни су ли чи ли ни на се бе“, по што 
су би ли „уне зве ре ни“, „по не ко је имао из раз злог пса, а ве ћи на је ли чи ла на 
из гу бље не гре шни ке“; а ту је и жр тва – „опу ште них ра ме на“, са „из гу
жва ном ка пом у ша ка ма“.



Па вле „сто ји кру то и не по мич но, пре ма ве тру, а ве тар као ве тар: ви тла 
пе ше ви ма стри че вог ко жног ка пу та као кап ци ма на пу ште не ку ће“, чи ме се 
ло кал ни но си лац ко му ни стич ке вла сти при ка зу је као над мо ћан и над при-
ро дом. Чи та ва на ве де на сли ка је кон тра по зи ци ја „во ље“ и „при ро де“, де-
мон стра ци ја иде о ло шки за цр та не над мо ћи по ли тич ке во ље над „све том 
жи во та“ (Le ben swelt). Том сли ком ис ка за на је во де ћа иде ја та да шњег то та-
ли тар ног си сте ма – во ља да се вла да не са мо це ло куп ним дру штвом, већ и 
при ро дом и исто ри јом (ПоПер 1988). 

Моћ ни ко му ни стич ки функ ци о нер Па вле Ано чић не мо ра чак ни да 
тра га за по чи ни о цем пре сту па, ко ји мо ра би ти ка жњен. Он, ка ко за кљу чу-
је мо на осно ву при по ве да ног, мир но гле да у да љи ну док го ми ла са ма из 
се бе из ба цу је („ис ти ску је“) „крив ца“. Жр тва за тим скру ше но при ла зи но-
си о цу вла сти, по ка зу ју ћи та ко пот пу ну по кор ност чо ве ка из ма се, за пра во 
ап со лут ну пот чи ње ност ма се моћ ни ку ко ји сим бо ли ше го спод ство (су пре-
па ци ју) то та ли тар не вла сти. Уо ча ва мо кон тра сти ра ње ста тич но сти ак те-
ра мо ћи – ко ји не са мо да не чи ни ни шта, већ и у чи јој се гла ви не де ша ва 
ни ка кав при ме тан ду шев ни про цес – са ди на ми ком по сле дич них де ша ва ња, 
по пут стра ха го ми ле и ње ног „ис ти ски ва ња крив ца“. У тој сли ци моћ ник 
јед но став но је сте, као сим бол мо ћи, он лич но ни шта не мо ра да чи ни, уме сто 
ње га ра ди моћ са ма по се би, чи ста моћ. Она ула зи у го ми лу, иза зи ва ју ћи 
ме ђу ње ним при пад ни ци ма страх, по мет њу, узро ку је тра же ње и, на кон цу, 
оба ве зно на ла же ње крив ца и ње го во пре да ва ње моћ ни ку. 

За па жа мо да не ма чак ни ди ја ло га из ме ђу Па вла и го ми ле. Јер, моћ не 
раз го ва ра, не пре го ва ра. Она тра жи, хо ће, и ње на во ља се јед но став но ис-
пу ња ва. Иза те мо ћи сто ји си ла, прет ња на си љем, од но сно већ из вр ше но 
на си ље због ког се под ло жни ци бо је: 

„Глад не се ја ме са ста ја ху иза ко та ри ца од го ве ђих ре ба ра […]. Узи ма ло 
се да је у Ми сло по љу увек вре ме за ноћ ну лу пу на вра ти ма […]. Сум ња би 
мо гла сва ког да за ки ти […]. Ми сло пољ ци, ко ји су бри жно гла го ља ли на 
рас кр шћу, ску пље ни у го ми лу, као из ру че ни из про сјач ке вре ће, бр ци ма се 
до ди ру ју ћи, све ма ње си гур ни у твр ђа ве сво је не ду жно сти. Ни су ли чи ли на 
до ко ња ке, ни на се бе“ (11–12).

Сли ка у ко јој се се ља ци „до ди ру ју бр ко ви ма“ сли ка је за стра ше ног 
на ро да ко ји се не усу ђу је да го во ри сло бод но ни гла сно, већ при ча у по ла 
гла са, на уво, кри о ми це. За го то во сва ког чи та о ца из 1976. го ди не, али и за 
оно га ко ји ову при по вест чи та доц ни је, бр ко ви сим бо ли зу ју срп ског се ља ка, 
а на ро чи то се ља ка до ма ћи на. Сто га „до ди ри ва ње бр ко ви ма“ по ста је упе ча-
тљи ва сли ка стра ха, сли ка за стра ше них срп ских до ма ћи на ко ји, све сни 
опа сно сти да и са ми мо гу би ти про гла ше ни крив ци ма – јер се кри вац оба-
ве зно мо ра на ћи, тра же на чин ка ко да се спа су.

Опа сност је пред ста вље на са три на зна ке: „сум ња би мо гла сва ког да 
за ки ти“, „ноћ на лу па на вра ти ма“ и „суд би на ко ја све че ка“. Њи ма је обе ле-
же на бит то та ли тар ног по рет ка, ко ји увек по чи ва на „си сте му ре пре си је, 
те ро ра и стра ха над гра ђа ни ма”, си сте му ко ји је „ин сти ту ци о на ли зо ван – 
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спро во де га вој ска, по ли ци ја, слу жба без бед но сти и др. – с ци љем све оп ште 
кон тро ле“ (хајек 1997: 199). До ми нант но осе ћа ње ју на ка ове при по ве сти, 
страх, је сте по кре тач го то во свих њи хо вих раз ми шља ња, за кљу чи ва ња и 
де ла ња. На при мер, при сил ни за дру га ри опи са ни су као „ство ре ња ко ја у 
стра ху жи ве“ (51), али та кви су и дру ги се ља ни Ми сло по ља: „У стра ху га и 
чу ђе њу по гле да ху ис ко са; бу нов ни Ми сло пољ ци, што ни се дам но ћи не 
пре спа ва ше с ми ром“ (45); „(Г)олем страх је ме ђу Ми сло пољ ци ма остао и 
ду го ће га би ти“ (75). 

Иза зи ва ње стра ха код гра ђа на (се ља ка) ко ји пред став ни ци ма вла сти олак-
ша ва кон тро лу од ре ђе ње је то та ли тар не мо ћи ко ја те ро ри ше и за стра шу је под-
ло жни ке. Па ље ви на по ја те Па вла Ано чи ћа код го ми ле иза зи ва ужас, јер за-
стра ше ни се ља ци зна ју да ће тај чин би ти про ту ма чен као ди вер зи ја, не са мо 
про тив глав ног ло кал ног моћ ни ка, већ и про тив це лог то та ли тар ног си сте ма:

„’Дру же Па вле, пла ну ла, да про стиш, тво ја по ја та!’ Ми сло пољ ци, 
на те ре чи, из ва ли ше ра га стов и го то во сру ши ше зид, ска чу ћи је дан 
пре ко дру гог. Хр пи ми це за га ти ше вра та, не где око по но ћи, кад по тр ча-
ше. […] Са пли та ху се, је дан дру гом ду шман ски за вла че ћи бу бот ке под 
ви та ре бра. […] Не пам ти се та кво вра то ло мље у Ми сло по љу […]. Сви ма 
је пред очи ма и у па ме ти био Па влов пи штољ, у фу тро ли од те ле ће ко же. 
Ду ша им хо ти ја ше на нос иза ћи“ (29–30).

Иа ко у овој сце ни уо ча ва мо ко ми ку си ту а ци је, ху мор на ин тер пре та-
ци ја до га ђа ја за пра во је у функ ци ји до ча ра ва ња пре пла ше но сти се ља на 
ко ји стра ху ју од од ма зде на сил не и осве то љу би ве вла сти. Исто ри чар Ко ста 
Ни ко лић пи ше (2011: 184):

„Oсновни сту бо ви дик та ту ре би ли су тај на по ли ци ја, су до ви и ар ми-
ја. […] ОЗНА је пред ста вља ла са мо стал ну ору жа ну си лу и ње на власт је 
би ла нео гра ни че на – она је хап си ла, су ди ла, стре ља ла, сла ла на при нуд-
ни рад, уби ја ла јав но и тај но. По ред оних у уни фор ми, сву да је има ла и 
сво је трој ке. Има ли су овла шће ња да без су ђе ња по би ју сва ли ца ко ја би 
на би ло ко ји на чин мо гла да угро зе власт. […] На тај на чин је ство рен 
чи тав низ ло кал них де спо ти ја“. 

Ме ђу тим, док је ово исто ри чар на пи сао 2011. го ди не, ни је дан ње гов ко-
ле га не би се усу дио да то на пи ше, ни ти би то смео да об ја ви, 1976. го ди не. 
Два де сет де ве то го ди шњи пи сац Р. Б. Мар ко вић, ме ђу тим, слу же ћи се раз-
ли чи тим при по ве дач ким по ступ ци ма, дис крет но, не на ме тљи во, не пам флет-
ски, уво ђе њем еле ме на та лир ског и ко мич ног, већ у то вре ме да је сна жну 
кри ти ку на сил не и де ху ма ни зо ва не вла сти.

У Па ли ку ћи и Те ре зи на ла зи мо не по сред не ре флек си је тра у ма тич них 
по ли тич ких до га ђа ја на кон Дру гог свет ског ра та. То су мо ти ви уте ри ва ња 
Ми сло по ља ца у за дру гу, про гон ре ли ги је и за бра на др жа ња ко за. 

Па вле Ано чић, у скла ду са „ди рек ти вом од о зго“, на сто ји да се и у Ми-
сло по љу фор ми ра се љач ка рад на за дру га. За то чи та лац од мах на по чет ку 



при по ве сти уо ча ва ка та лог по тен ци јал но осум њи че них за па ље ви ну – то 
су, на рав но, упра во они ко ји ни су би ли спрем ни да се ра до „уза дру же“:

„На ум су ми па да ли сви они ко је је стриц че сто спо ми њао, јер су 
не вољ ко ишли у за дру гу: Ни ко ла Па у лић, ко ји је век про во дио у не кој 
по сма трач кој усред сре ђе но сти; Све то лик Ран ђић, ва зда не ка ко у сен ци, 
као да бу дан са ња не што ту жно; Ре ља Сто јић, пре те ћи ис ту ре не ви ли це, 
као да ви че на сто ку или на пољ ске рад ни ке; Је ре ми ја Ра чић, не по ко ле-
бљи во уве рен да не ма сре ће на ово ме све ту; Ле он ти је Искрић, ко ји је у 
ти ска њу го ми ле бол но кри вио ли це… и још мно ги, ко ји су се мо гли ла ко 
на те ра ти да бу ду кри ви и лу ди“ (15).

За све те „сум њив це“ за јед нич ке су из ве сна ту га и ме лан хо ли ја, што је 
већ по се би у су прот но сти са иде о ло ги јом и та да шњом зва нич ном есте ти ком 
ко ја зах те ва ра дост. 

И њи хо ве кон крет не ма не та ко ђе де лу ју суб вер зив но: „по сма трач ка усред-
сре ђе ност“ не тре ба си сте му ко ји тра жи сле по иде о ло шко по слу шни штво; 
не ко ко „ва зда […] бу дан са ња не што ту жно“ не тре ба си сте му ко ји пр вен стве-
но це ни ак ти ви стич ки елан, по ли тич ки ен ту зи ја зам и дру штве ни оп ти ми зам; 
осо ба „пре те ћи ис ту ре не ви ли це“ опа сна је за си стем ко ји хо ће по слу шне, 
мир не и усрд не ро бо те; онај ко ји је „не по ко ле бљи во уве рен да не ма сре ће на 
ово ме све ту“ не мо же ко ри сти ти иде о ло ги ји ко ја твр ди да не ма оно га све та, 
а да ће, на зно ју и су за ма са да шњих ге не ра ци ја, та иде о ло ги ја у бу дућ но сти 
до не ти сре ћу свим љу ди ма; не ко ко „у ти ска њу го ми ле бол но кри ви ли це“ 
по ка зу је да има от клон од „ре во лу ци о нар них ма са“, да има не ку иде о ло шку 
ре зер ву, да му се у „ак ци ји ма са“ не што не до па да – због че га, та ко ђе, при-
па да ка те го ри ји „сум њи ва ца“. 

И у сце ни пре пад ног ре гру то ва ња но вих за дру га ра, „у при су ству ми-
ли ца ја“, на и ла зи мо на ве о ма су ге стив не сли ке од врат но сти срп ских се ља ка 
пре ма том об ли ку ко лек ти ви за ци је. По што је у се ло, на кон па ље ви не, до шла 
по ли ци ја, се ља ци су до дат но за стра ше ни, па: 

„Она ко уз гред, у при су ству ми ли ца ја, Па вле Олу ја упи са још не ке 
у за дру гу. Бр ња Гр до је вић је за до вољ но тр пао у не дра ве ли ку ма сну 
све ску зе ле них ко ри ца. Кад ми ли ца ји по се да ше у џип, […] не ки од упи-
са них га оп ко ли ше и сне би ва ју ћи се по че ше: ‚Та ко ти бо га, Гр до је ви ћу, 
је л мо же, док је та зе, да се ис пи ше мо?’ Тек што Бр ња на њих пре вра ти 
очи ма, од не куд се ство ри Па вле Олу ја с ру ком на пи што љу и од мах ре-
че да у бор би за бо љи так не ма хо ћу-не ћу о че му и све до че тек ми ну ли 
до га ђа ји, на шта но ва ци сле го ше ра ме ни ма, про збо ри ше ко ју о сне гу 
ко ји тек што ни је по чео да па да, при у пи та ше и за трак тор ко ји оре у 
ду би ну по ла хва та и да л’ ће ико је се ме из те ду би не сун ца угле да ти. 
[…] Сва ком Ано чић да де по за слу зи и нај по сле сви, лак-по ла ко, кре ну ше 
ку ћа ма. Ус пут су се, не ко ји, ту па во осме хи ва ли, че шка ју ћи се из ме ђу 
гу зо ва, као да сра мот ни не ки сан ра за би ра ју“ (40–41).
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Упис се ља ка у за дру гу из стра ха да се не на ђу на ли сти сум њи вих, 
њи хо во бр зо пре до ми шља ње (чим је оти шла ко му ни стич ка по ли ци ја), Па-
влов од го вор „с ру ком на пи што љу“ да „у бор би за бо љи так не ма хо ћу-не ћу“, 
ње го ви „пре ки по гле ди“ и „да ва ње сва ком по за слу зи“, са мо у те ши тељ ско 
рас пи ти ва ње се ља ка за про па ганд не бај ке о пред сто је ћим тех нич ким чу-
ди ма кол хо за („трак тор ко ји оре у ду би ну по ла хва та“), ко нач но, ра зи ла же-
ње из и гра них се ља ка, ко ји схва та ју да су на са ма ре ни („ус пут су се, не ко ји, 
ту па во осме хи ва ли, че шка ју ћи се из ме ђу гу зо ва“), и ко ји се сти де свог, бар 
тре нут ног, на се да ња на кол хо зну про па ган ду („као да сра мот ни не ки сан 
ра за би ра ју“) – еле мен ти су умет нич ке сли ке ко јом је, мо жда бо ље не го 
исто ри о граф ским из ве шта ји ма, до ча ран од нос срп ског се ља штва пре ма 
агре сив ном уте ри ва њу у за дру ге, ко је су пред у зи ма ле ко му ни стич ке вла сти.

А исто риј ске чи ње ни це го во ре да су, на кон што је, 5. де цем бра 1946. 
го ди не, це ло куп на при вре да на ци о на ли зо ва на, чак и сит не за на тли је и се-
ља ци би ли укљу че ни у „план ску при вре ду“ и до би ли су „план ске оба ве зе“. 
На при мер, Уред ба о оба ве зном за се ја ва њу ора ни ца (од 14. фе бру а ра 1947), 
да ва ла је пра во вла сти ма да сва ком се ља ку про пи шу шта ће и ко ли ко да 
про из ве де на соп стве ној зе мљи (БиланЏић 1985: 129). По сле Пр ве ре зо лу-
ци је Ин фор мби роа (28. ју на 1948), у ко јој су ју го-ко му ни сти оп ту же ни да 
„скре ћу с марк си стич ко-ле њи ни стич ког пу та на пут на род њач ке ку лач ке 
пар ти је“ за то што „не по сто ји на ци о на ли за ци ја зе мље“ и јер су „у ру ка ма 
ку ла ка кон цен три са ни знат ни зе мљи шни по се ди“ (До ку мен ти 1985: 927), 
Цен трал ни ко ми тет КПЈ, у ја ну а ру 1949, до но си ди рек ти ву о ко лек ти ви за-
ци ји се ла. 

По тој ди рек ти ви, чак 340.000 се о ских до ма ћи на до кра ја 1949. го ди не 
уте ра но је у 6.238 за дру га. Ко му ни сти су им обе ћа ли по моћ у тех но ло ги ји, 
али је, ре ал но, трак то ра би ло ма ње не го за дру га – 4.530 (БиланЏић 1985: 
131). Да се ља ци ни ка да ни су при хва ти ли на мет ну те им кол хо зе по ка зу је 
чи ње ни ца да се пет ше сти на зе мљо рад нич ких за дру га рас па ло, ка да је 1953. 
го ди не до зво ље но исту па ње из њих (долничар 1981: 107; мирковић 1958: 
232). Али, сло бо да исту па ња из за дру га би ла је пра ће на сма ње њем мак си-
му ма зе мље ко је је се о ско до ма ћин ство мо гло да има са 30 ha (по За ко ну од 
23. ав гу ста 1945) на 10 ha (по за ко ну од 27. ма ја 1953), чи ме је од се ља ка 
од у зе то укуп но 270.000 ha зе мље. Због та кве на сил не и ира ци о нал не аграр-
не по ли ти ке ко му ни стич ких вла сти, по љо при вред на про из вод ња је од 1946. 
до 1957. го ди не би ла ни жа не го што је био де се то го ди шњи про сек пре ра та 
(БиланЏић 1985: 234).

Но, иза исто ри је и број ки ко је се од но се на сто ти не хи ља да се ља ка над 
ко ји ма је из вр ше но на си ље, сто је по је ди нач не суд би не, кри је се хи ља де 
ин ди ви ду ал них тра ге ди ја, жи вот них при ча и тра у ма. У при по ве сти Па ли
ку ћа и Те ре за при по ве да но је о кон крет ним слу ча је ви ма то га на си ља, о суд-
би на ма и тра у ма ма обич них љу ди у тим стра шним „ву не ним вре ме ни ма“. 

Дру ги при мер не по сред не ре флек си је по ли тич ких де ша ва ња у Па ли
ку ћи и Те ре зи је су алу зи је на про гон ре ли ги је. На при мер, ево ка ко се у мо-
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ли тви ју на ка при по ве да ча спо ми ње „де ди ца Та на си је“: „ку нем ти се, до бри, 
од свих по што ва ни стар че, без по па са хра ње ни ра бе Бож ји, чи ја се ду ша 
мо та по кро шња ма хра сто ва и шљи ва“ (47–48; кур зив из вор ни). Чи та лац 
за кљу чу је да је де да Та на си је са хра њен без цр кве ног об ре да, јер то ни је 
до пу стио ње гов син ко му ни ста, па се за то нео по ја на Та на си је ва ду ша, по 
на род ном ве ро ва њу, „мо та по кро шња ма хра сто ва и шљи ва“.

Ми сло пољ ци ка жу: „Зна се ваљ да да је Олу ја без по па свог оца са хра-
нио, де ди цу Та на си ја“ (35), а не ка да шњи де чак Или ја ко ји при по ве да у Па
ли ку ћи и Те ре зи се ћа се 

„до брог де ди це Та на си ја, без по па са хра ње ног, ко ме је стриц из већ 
ужу те лих ру ку ис тр гао књи жи цу по су вра ће них ли сто ва САН ПРЕ СВЕ ТЕ 
ДЈЕ ВЕ МАЈ КЕ БО ЖИ ЈЕ СА МО ЛИ ТВЕ НИ КОМ и ба цио је у ва тру (36; кур-
зив и вер зал из вор ни).

Ју нак при по ве дач је, да кле, као де чак био све док ка да је де ди Та на си ју 
на са мр ти ње гов син, уд баш, са свим у скла ду с на че ли ма вла сти чи ји је 
пред став ник био, отео из ру ку мо ли тве ник и ба цио га у ва тру, да би по оче-
вој смр ти за бра нио па ље ње све ће и оца са хра нио без опе ла. Па вле, с дру ге 
стра не, као и дру ги ко му ни сти, од ба цу је ре ли ги ју јер има соп стве ну – иде-
о ло ги ју. А сва ка вр ста кон ку рен ци је не до пу сти ва је за по крет с то та ли тар-
ним ам би ци ја ма. Та кав по крет, на и ме, хо ће да кон тро ли ше све – не са мо 
јав ни, већ и при ват ни жи вот (аренТ 1998: 364, 361), па чак и нај ин тим ни је 
тре нут ке у ве зи са смр ћу (цвеТковић 2006: 24 и да ље). 

Сто га је, да се по но во вра ти мо пла ну исто риј ске ре ал но сти, у ја ну а ру 
1947. го ди не По лит би ро ЦК КПЈ за бра нио ју го-ко му ни сти ма да сла ве сла-
ву или Бо жић, као и да при сту па ју об ре ди ма кр ште ња или вен ча ња у цр кви 
(цвеТковић 2006: 525). „Иде о ло ги ја као но ва ре ли ги ја тре ба ло је да за ме ни 
хри шћан ство“ (иСТо 527). Но, ан ти ре ли ги о зна ре пре си ја ни је би ла са мо у 
то ме. Пре ма на во ди ма С. Цвет ко ви ћа (2006: 520–522), пар ти за ни су за вре ме 
ра та у Ср би ји стре ља ли 46 све ште ни ка, укљу чу ју ћи и ми тро по ли та Јо а ни-
ки ја, а по сле ра та у Ср би ји је уби је но још пре ко две сто ти не све ште ни ка и 
мо на ха СПЦ. У зе мљи је до 1953. го ди не ухап ше но укуп но 2.300 све ште ни ка 
и мо на ха СПЦ, њих 1.400 осу ђе но је (не кад на ка зну од јед не до два де сет 
го ди на за тво ра), а још 1953. го ди не у за тво ру су се на ла зи ла 254 све ште ни ка 
Срп ске пра во слав не цр кве. 

Та ко ђе, о про го ну ре ли ги је у Па ли ку ћи и Те ре зи дис крет но све до чи и 
сле де ћа сли ка чи ја је су ге стив ност по стиг ну та упо тре бом по ре ђе ња: „Ми-
сло пољ ци су ис пи ја ли ме ку ра ки ју на рас кр шћу и са ви ја ли де бе ле ци га ре 
у ли сто ве бо го слу жбе них књи га из цр кви це у по љу, на пу ште не и са ме као 
на бо жи јем дла ну“ (53–54).

По зна то је да су со вјет ски ко му ни сти, из иде о ло шке мр жње пре ма ре-
ли ги ји, за тво ри ли две тре ћи не пра во слав них хра мо ва, од че га су тре ћи ну 
пот пу но уни шти ли (евСеев 2008: 7). Сви ма на сти ри би ли су уга ше ни, а 
мо на си и мо на хи ње су по би је ни или по сла ти у кон цло го ре (исто). Спа ље но 
је на ми ли о не ико на и вред них, ру ком пи са них књи га, а око 400.000 зво на 

839



ски ну то је и по сла то у то пи о ни це. „Без бо жни ци“1 су сво је ак ци је во ле ли и 
да ове ко ве че, сма тра ју ћи да је то не што чи ме би тре ба ло да се по но се. Та ко 
је, на при мер, уни ште ње са бор ног хра ма Хри ста Спа си те ља у Мо скви (1931), 
стру га ње фре са ка и ло мље ње ве ли ког ико но ста са у овом хра му сни мље но 
ка ме ром, те се и да нас мо же ви де ти као при мер ди вља штва фа на тич ног то-
та ли тар ног си сте ма2.

У СФРЈ ипак ни је би ло та квог си сте мат ског ру ше ња и за тва ра ња цр ка ва, 
али се по ру ше не и оште ће не пра во слав не цр кве ни су сме ле об на вља ти (са мо 
на те ри то ри ји НДХ раз ру ше но је или спа ље но ви ше од 450 пра во слав них 
хра мо ва (давидов 2013)). У са мој Ср би ји, осим у Сре му, то ком ра та ни је би ло 
ши рег уни шта ва ња пра во слав них цр ка ва, али је за бе ле же но ви ше слу ча је ва 
да су но ве, ко му ни стич ке вла сти ру ши ле цр кве. Та ко је 1949. го ди не по ру-
шен храм Све те Тро ји це у Ђа ко ви ци, а од опе ка је на пра вљен јав ни ну жник 
(Богавац 2006), храм у Ле со ви ци сру шен је за то што га је „по ди гао чет нич-
ки вој во да“, а храм у Ба њи Ко ви ља чи „због хи ги је не“ (цвеТковић 2006: 526). 

Но, ка да се у Па ли ку ћи и Те ре зи при по ве да о „на пу ште ној цр кви ци у 
по љу“ и о се ља ци ма ко ји „са ви ја ју ци га ре у ли сто ве бо го слу жбе них књи га“, 
не при по ве да се за што је тај храм „на пу штен“. Да то ни ка ко ни је због од-
су ства ве ре и вер ни ка ме ђу се ља ци ма, са зна је мо на осно ву ва па ја јед ног 
при нуд ног за дру га ра, упу ће ног Бо гу. На осно ву ње го вог ва па ја уви ђа мо 
ка кво је би ло пра во ста ње ства ри у ве зи са обич ним љу ди ма и њи хо вим 
од но сом пре ма ве ри и цр кви у том вре ме ну: „Бо же, не во диш бри гу о на ма, 
оста вљаш оне ко ји те сла ве и све ћу ти кри о ми це по та ва ни ма па ле, иа ко су 
у за дру гу упи са ни!“ (51).

Пре ма по вер љи вим из ве шта ји ма из 1947. го ди не, ко је на во ди исто ри чар 
Ср ђан Цвет ко вић (2006: 525), две тре ћи не пар тиј ског члан ства ни шке обла-
сти сла ви ло је сла ву, а у Вра њу чак осам де ве ти на. Ра до ван Бе ли Мар ко вић 
1976. го ди не сва ка ко да ни је имао при ли ке да чи та те из ве шта је, или да их 
ко мен та ри ше, као што је то учи нио исто ри чар Цвет ко вић три де це ни је ка-
сни је. Но, он је, упр кос то ме, ве о ма вер но до ча рао ду хов но на си ље то та ли-
тар не вла сти над гра ђа ни ма. 

Тре ћа не по сред на по ли тич ка ре флек си ја у Па ли ку ћи и Те ре зи у ве зи је 
с не чим што је би ло је дин стве но за ју го-ко му ни сте. Ко му ни сти су, на и ме, 
и у дру гим зе мља ма уте ри ва ли се ља ке у за дру ге или на сто ја ли да уки ну 
пра во сла вље, или ре ли ги ју уоп ште. Но, у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји чи та-
ва јед на жи во тињ ска вр ста би ла је ста вље на ван за ко на – ко зе.

1 У СССР је од 1925. до 1947. го ди не по сто јао Са вез ми ли тант них без бо жни ка (Союз во-
ин ствующих  без бо жни ков), ко ји је из да вао ча со пис Без бо жник (од 1922). Пот по мог нут од 
то та ли тар не др жа ве, СМБ је до 1941. го ди не на ра стао на 96.000 ће ли ја и 3,5 ми ли о на чла но ва. 
Од 1929. го ди не по сто ји и под мла дак ове ор га ни за ци је – Мла ди ми ли тант ни без бо жни ци (Юные 
во ин ствующие  без бо жни ки). ММБ је у сва кој шко ли обра зо вао кру жо ке мла дих без бо жни ка 
(круж ки юных без бо жни ков), у ко је је ре гру то ва но два ми ли о на де це (в. анТонић 2011: 84).

2 https://vi meo.co m/102584875 
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Да на шњи мла ђи чи та лац ко ји је ро ђен и жи ви на под руч ју бив ше Ју-
го сла ви је, или пак стра нац ко ји не по зна је де таљ но исто ри ју ко му ни стич ке 
Ју го сла ви је, из ве сно ће се на ћи у не до у ми ци ка ко да раз у ме од ло мак из 
Па ли ку ће и Те ре зе у ко ме бив ши де чак при по ве да сле де ће: 

„стриц […] се лич но ста рао да све ко зе, ни шти тељ ке шу ма и ве
сни це бе де, што пре бу ду са тр ве не. Ду го сам пла као кад је, у при сен ку 
иза по ја те, за клао на шу ме ке тав ку Ми ли цу, јар ца Ко сту и ше сто ро 
ја ри ћа“ (30; кур зив из вор ни). 

У на ре че ној при по ве сти и оста ли Ми сло пољ ци ка жу: 

„Зна се ваљ да да је Олу ја […] по клао све ја ри ће, ко зу Ми ли цу и 
јар ца Ко сту“ (35– 36). 

За што би уд баш Олу ја јед но га да на по клао све ја ри ће у до ма ћин ству? 
За што се „лич но ста рао да све ко зе што пре бу ду са тр ве не“? Шта је имао 
про тив тих до бро ћуд них и бе за зле них до ма ћих жи во ти ња? 

Реч је о то ме да је у СФРЈ 1948. го ди не до нет за кон о за бра ни др жа ња 
ко за. На вод но, ко за је за јед ну го ди ну мо гла да обр сти 1,25–1,50 ha шу ме, а 
ка ко јед на ко за у про се ку оја ри го ди шње два ја ре та, то је зна чи ло да ће око 
1,8 ми ли о на ко за, ко ли ко их је би ло у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, уско ро упро-
па сти ти це ло куп но ко му ни стич ко шу мар ство и уни шти ти све др жав не шу ме 
(в. кнеБл 1978: 436). Ва жно је раз у ме ти да је лич но Јо сип Броз Ти то, ау то-
ри тар ни во ђа СФРЈ, био не са мо глав ни про мо тер ове за бра не, већ је и др жао 
ва тре не го во ре про тив ко за. 

Та ко се у Шу мар ском ли сту (11–12/1978: 435) ка же да је „Са ве зна вла да 
до не ла За кон о за бра ни др жа ња ко за за хва љу ју ћи у пр вом ре ду да ле ко вид-
но сти Пред сјед ни ка Ти та“. За тим се оп шир но ци ти ра „што је ПРЕД СЈЕД-
НИК ТИ ТО (из вор ни на чин пи са ња – С. И.) на ту те му ре као у Тре би њу још 
3. 10. 1954. го ди не: 

’Ја мо рам да ка жем да сам сре тан што сте уни шти ли ко зе, јер са да 
ви дим да се ва ша бр да зе ле не. Ја бих же лио да то учи не сву да гдје још 
ни су учи ни ли. Наш ће чо вјек осје ти ти за де сет го ди на што је зна чи ла 
ко за за ње га, а што за шу му. По треб но је га ји ти ов це јер оне да ју и мли-
је ко и ву ну. Га ји те ов це, оне не ће уни шти ти шу му’“ (иСТо).

Ка да је јед но спољ но тр го вин ско пред у зе ће из Бо сне и Хер це го ви не 
ор га ни зо ва ло са ве то ва ње „у свр ху ре ха би ли та ци је ко за“, 1972. го ди не, 

„...вла да БиХ је за то са зна ла, а пред сјед ник Из вр шног ви је ћа СР 
БиХ сво јом је ја сном и од луч ном из ја вом од ба цио та кве ини ци ја ти ве и 
та кве ди ску си је. Он је слу жбе но у име Из вр шног ви је ћа из ја вио да од-
го вор ни кру го ви не сто је иза та кве ак ци је ни ти би је мо гли по др жа ти из 
раз ло га ко ји су дав но већ по зна ти и при зна ти. Што ви ше, ре као је Пред-
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сјед ник Ре пу бли ке БиХ, да ће се убу ду ће са мно го ви ше од луч но сти и 
од го вор но сти спро во ди ти за кон о за бра ни др жа ња ко за ко ји је на сна зи. 
Слич ни по ку ша ји у СР Ма ке до ни ји та ко ђер су на и шли на од лу чан от пор 
вла де“ (кнеБл 1978: 437).

Да кле, 1976. го ди не, ка да два де сет де ве то го ди шњи Р. Б. Мар ко вић об ја-
вљу је сво ју при по вест, Ти то је још жив, култ ње го ве лич но сти је на вр хун цу, 
он је ап со лут ни ау то ри тет чи ја се ни јед на реч не до во ди у пи та ње (николић 
2011: 396–397). А Ти то (и за кон) ја сно, прем да са свим су лу до, на ре ђу ју ли-
кви ди ра ње сва ког при мер ка вр сте Ca pra ae ga grus hir cus. 

Ме ђу тим, Р. Б. Мар ко вић је, у са мо две ре че ни це до де ље не ју на ку при-
по ве да чу, а упра во на осно ву слу ча ја уни шта ва ња ко за, су ге стив но пред-
ста вио на сил ну и ира ци о нал ну при ро ду то та ли тар не вла сти и ужас ко ји тај 
про гон иза зи ва код срп ских се ља ка. 

Јер, ко зе су у овој при по ве сти пер со на ли зо ва не, оне има ју људ ска име-
на („ко за Ми ли ца и ја рац Ко ста“). Њих не име ну је са мо ју нак при по ве дач, 
већ и оста ли Ми сло пољ ци. Оне су, да кле, го то во чла но ви по ро ди це Ано чић; 
а уд баш Па вле Олу ја, ко ји та ко ђе при па да тој по ро ди ци, све их, ка да до ђе 
на ре ђе ње „од о зго“, у истом да ну по ко ље. 

Су ро вост пре ма жи во ти ња ма у овој при по ве сти још је дан је до каз без-
о се ћај но сти моћ ни ка и ње го ве сви ре по сти. Кла ње „ко зе Ми ли це, јар ца Ко-
сте и ше сто ро ја ри ћа“ ујед но је и из раз бес по го вор не спрем но сти да се из-
вр ша ва ју сва на ре ђе ња ви ше ин стан це вла сти. На су прот то ме, ка да де чак 
Или ја успе да јед но ја ре са кри је од стри ца уд ба ша, по што се, у скла ду са 
сво јом деч јом при ро дом ве зао за ту жи во ти њу, он на тај на чин пру жа от пор:

„Сед мо ја ре уте кло је не ка ко и ду го сам, по као сач уси ја ном ка
ме њу, јур цао за њим. Ло ма тао се по пи шта ли на ма и су хо вр си ма, али 
не да бих га стри цу под нож при вео, не го да са кри јем то ја ре, ма лу 
ште то чи ну“ (31; кур зив из вор ни).

Де чак је са крио ја ре у сво јој и стри че вој по ја ти. Под ути ца јем број них 
стра шних до га ђа ја ко ји на Или ју оста вља ју ду бо ке и трај не ути ске, а има-
ју ћи у ви ду ње го ву хи пер сен зи тив ну при ро ду, уви ђа мо да је код де ча ка 
гра ни ца из ме ђу ре ал но сти и фан та стич ног флу ид на; не зна мо си гур но да 
ли је ја ре спа си ла ком ши ни ца Јер ми на, мај ка „во де но гла ве“ де вој чи це, да 
ли је ја ре за и ста вре ча ло, или је све то про из вод ње го ве фан та зме: 

„У не ке, се тим се ја ре та, ма ле ште то чи не. /Од це лог све та скри
вао сам га у по ја ти, али сте гох ср це: Нек из го ри, по ми слих. Нек из го ри. 
Јак ве тар ху чао је око по ја те. […] Не бих се клео, али кроз дим и ва тру 
као да сам смо трио Све то ли ко ву ку ћа ни цу Јер ми ну, док пре ска че плот, 
с ја ре том у на руч ју. Си сао сам прст и дрх тао као прут од хлад но ће. Не 
мо же би ти, ми слио сам, мо ра ло је из го ре ти. До бро сам чуо, вре ча ло 
је!“ (28–29, кур зив из вор ни).
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Ком ши ни ца Јер ми на, мај ка чи је је де те бо ле сно, мо жда је спа си ла де-
ча ко во ја ре ри зи ку ју ћи да и са ма бу де оп ту же на за скри ва ње ко за, или чак 
за па ље ви ну – да кле, за „ан ти др жав ну де лат ност“. Но, она не ха је и ра ди то 
као мај ка бо ле сног де те та, бри ну ћи за Или ју, да кле, за дру го де те ко је је 
оста ло без мај ке. На кон тог тра у ма тич ног до га ђа ја де чак Или ја, иа ко је већ 
ушао у пу бер тет, у гро зни ци, ре гре си ра и по но во по чи ње да си са прст. 

Ре гре си ја (нем. Re gres sion) у пси хо а на ли зи је, ка ко је об ја снио Фројд 
(1976: 358 и да ље), је дан од тзв. ме ха ни за ма од бра не од сна жних осе ћа ња 
стра ха, за бри ну то сти, кри ви це, сти да, од но сно ре ак ци ја на фру стра ци ју 
или на тра у мат ски до жи вљај, за ко је осо ба ни је у ста њу да про на ђе од го ва-
ра ју ће ре ше ње. Та да се по је дин ци ко ји су до сти гли зре ли ји сту пањ раз во ја 
вра ћа ју на већ пре ва зи ђе не об ли ке по на ша ња и за до во ља ва ња (на при мер, 
де те у слу ча ју до жи вље не тра у ме мо же, на не ко вре ме, по но во по че ти да сиса 
прст, или да пу зи, или да се вра ти играч ка ма ко ји ма се игра ло као бе ба).

Де ча ко ва ре гре си ја у овом кон тек сту мо же се про ту ма чи ти и као ре
гре си ја чи та вог дру штва пред на си љем то та ли тар не вла сти, као и вра ћа ње 
љу ди, су о че них с тра у ма ма на ста лим услед си сте мат ског те ро ра, на при-
ми тив ни ји об лик по на ша ња, од но сно на ни же фор ме од но са. 

Иа ко су у пр вом, нај о чо глед ни јем, сло ју Па ли ку ће и Те ре зе глав ни мо-
ти ви ко ји су у ве зи са зло ста вља њем у по ро ди ци, на осно ву до са да на ве де-
ног мо же мо за кљу чи ти да дру ги сло је ви Па ли ку ће и Те ре зе са др же мо ти ве 
ко ји су у ве зи с по ли тич ким зло ста вља њем срп ског се ља ка (1944–1953). Из 
да на шње пер спек ти ве, а због сна ге умет нич ког из ра за, Мар ко ви ће ва сли ка 
Ср би је под ра ним ти то и змом за чи та о ца мо же би ти вер ни ја и упе ча тљи ви ја 
од мно гих исто ри о граф ских из ве шта ја о том вре ме ну. 

Сто га се Ма р ко ви ће ва про за, у скла ду с тзв. на ра тив ним за о кре том 
(Na r ra ti ve Turn), по сле ког се у дру штве но-ху ма ни стич ким на у ка ма при ча 
ви ше не по сма тра са мо као књи жев ни фе но мен, већ и као „об лик скла ди-
ште ња зна ња“ (kreISwIrth 2005: 382; в. милуТиновић 2014: 359), пре по зна је 
и као увер љи ва исти на о Ср би ји на кон Дру гог свет ског ра та или исти на о 
суд би на ма обич них љу ди у че тр де се тим и пе де се тим го ди на ма 20. ве ка.
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Sla đa na L. Ilić

THE IMA GE OF TO TA LI TA RISM IN THE STORY  
PA LI KU ĆA I TE RE ZA MI LO STI PU NA (1976)  

BY R. B. MAR KO VIĆ

S u m  m a r y

Even tho ugh the first nar ra ti ve pla ne of “Pa li ku ća i Te re za mi lo sti pu na” is do mi-
na ted by mo ti ves lin ked to do me stic abu se, ot her pla nes are do mi na ted by mo ti ves con-
nec ted to po li ti cal abu se of Ser bian pe a sants (1944–1953). From to day’s po int of vi ew, 
and due to the for ce of his ar ti stic ex pres si on, Mar ko vić’s pic tu re of Ser bia un der the 
early Ti to ist re gi me may be mo re fa ith ful and stri king than many hi sto ri cal re ports on 
that ti me. The re fo re, Mar ko vić’s pro se, in ac cor dan ce with the prin ci ple of the so-cal led 
nar ra ti ve turn – af ter which a story is seen by so cial and hu ma ni stic sci en ces as a “form 
of know led ge sto ra ge” as well – is al so re cog ni zed as a con vin cing truth abo ut Ser bia 
af ter the Se cond World War, or truth abo ut the fa te of com mon pe o ple in 1940s and 1950s.

За вод за уџ бе ни ке
Бе о град
ili sla dja@g mail.com 
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НОВИЦА ПЕТКОВИЋ

UDC 821.163.41.09 Petković N.

Др Јо ван М. Де лић

ПО Е ТИЧ КОЈ КУ ЛИ У ТЕ МЕ ЉУ 
За што нам не до ста је Но ви ца Пет ко вић?

Овај кра так рад је увод ни текст за при го дан те мат о зна ча ју 
Но ви це Пет ко ви ћа за срп ску на у ку о књи жев но сти. У свим обла-
сти ма ко ји ма се ба вио, овај те о ре ти чар и исто ри чар књи жев но сти, 
ме то до лог, тек сто лог и књи жев ни кри ти чар оста вио је тра јан и 
не из бри сив пе чат. Овај за пис је, упр кос сво јој при год но сти и из-
ра зу лич не за хвал но сти, на пи сан с ам би ци јом да бу де ча стан суд 
о чо вје ку ко ји је за ду жио срп ску на у ку о књи жев но сти. 

Кључ не ре чи: По е ти ка, се ми о ти ка, те о ри ја кул ту ре, те о ри ја 
књи жев но сти, лин гви сти ка, исто ри ја књи жев но сти, ме то до ло ги ја, 
пре во ђе ње, тек сто ло ги ја, на уч ни про јек ти, на уч ни под мла дак, књи-
жев на кри ти ка, књи жев ни жи вот. 

Ма ло је о ко ме про фе со ру Бе о град ског уни вер зи те та на пи са но то ли ко 
не кро ло га, чла на ка, збор ни ка ра до ва, из ре че но ри је чи за хвал но сти, при-
зна ња и по што ва ња по сли је ње го ве смр ти као што је то на пи са но и учи ње-
но по сли је смр ти Но ви це Пет ко ви ћа. Сам про фе сор Пет ко вић се то ме ни је 
на дао ни ти је та ко што год оче ки вао. Уто ли ко љеп ше. 

А ми, опет, ми сли мо да је све то ма ло и да је све то сит на утје ха за од-
ла зак чо вје ка ко ји је мно го то га про ми је нио, за по чео, про јек то вао и усмје рио, 
а ма ло шта је за вр шио. 

Но ви ца Пет ко вић ни је на пи сао сво ју Те о ри ју књи жев но сти, иа ко је тај 
на став ни пред мет пре да вао и имао књи гу у ски ца ма за пре да ва ња. Би ла би 
то на ша је ди на се ми о тич ки усмје ре на Те о ри ја књи жев но сти. 

Има мо ли чо вје ка ко ји би та ко што год ме то до ло шки ино ва тив но и на 
срп ским при мје ри ма, на мо дер ној гра ђи, мо гао ура ди ти?

Не ма мо. И не ће мо ско ро има ти. 
Има мо ли чо вје ка, ба рем на по мо лу, ко ји ће су ве ре но об је ди ни ти књи-

жев но на уч на и лин гви стич ка зна ња, и та ко спре ман и об у чен, из ну тра про-
у ча ва ти пје снич ко дје ло, ње гов склоп и ње гов пје снич ки је зик?
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Не ма мо и не ће мо га ско ро има ти.
Има мо ли чо вје ка ко ји је об у зет пи та њи ма кул ту ре, као што је то био 

об у зет Пет ко вић, ко ји би мо гао на пи са ти на шу се ми о тич ки усмје ре ну те о-
ри ју кул ту ре, и уз ње ну по моћ и на ње ним те ме љи ма ту ма чи ти књи жев ност, 
по сма тра ти по е зи ју и кул ту ру?

Не ма мо и не ће мо га ско ро има ти.
Има мо ли ме то до ло га на у ке и књи жев но сти са се ми о тич ки утвр ђе ним 

те ме љи ма, ре зер ви са ног пре ма по мод ним про мје на ма на че ла и увје ре ња, 
осло ње ног на нај бо ље што је би ло у сви је ту у до ба сво је пу не на уч не зре-
ло сти – а то је би ла та да тар ту ско-мо сков ска се ми о тич ка шко ла, од но сно Ј. М. 
Лот ман и Бо рис Ус пен ски – као и на цје ло куп ну мо дер ну те о риј ску ми сао, 
на ро чи то ону ко ја се раз ви ја ла у Ру си ји и Со вјет ском Са ве зу од исто риј ске 
по е ти ке Ве се лов ског, По теб ње, па тво ра ца мо дер не ме то до ло ги је, ру ских 
фо р ма ли ста, Ми ха и ла Бах ти на, че шких струк ту ра ли ста до со вјет ских се-
ми о ти ча ра?

Не ма мо и не ће мо га ско ро има ти.
Има мо ли пре во ди о ца нај сло же ни је књи жев но-на уч не ли те ра ту ре, ко ји 

је пре вео, ис ко мен та ри сао и пред го во ри ма опре мио из у зет но те шке књи ге 
за ра зу ми је ва ње и пре во ђе ње, ка кви су би ли та да ма ло по зна ти ра до ви Лот-
ма но ви, или Бо ри са Ус пен ског По е ти ка ком по зи ци је и Се ми о ти ка ико не, 
те шко ра зу мљи ви и ру ском чи та о цу; пре во ди о ца ко ји је од из бо ра дје ла за 
пре во ђе ње па до ко нач не ре а ли за ци је књи ге на срп ском је зи ку учи нио сва-
ки нео п хо дан ко рак на нај бо љи на чин?

Мо жда има мо по не ко га слич ног, али као Но ви цу Пет ко ви ћа ни ти има-
мо ни ти ће мо уско ро има ти. 

Има мо ли чо вје ка ко ји би мо гао – на осно ву оно га што је у крат ким 
цр та ма на зна чио и као сво је вр сне те зе, од но сно са же так об ја вио – на пи са ти 
озбиљ ну и стро гу Исто ри ју срп ске књи жев но сти XX ви је ка, а на ро чи то 
Исто ри ју срп ске ли ри ке?

Бо ја ти се да ни та кво га не ма на по мо лу.
А све су то не за о кру же ни и не до вр ше ни по сло ви Но ви це Пет ко ви ћа; 

по ља на ко ји ма би – да је у здра вљу по жи вио – мо гао да ти сво ју ко нач ну и 
за вр шну ри јеч, ва же ћу де це ни ја ма уна при јед. А он ни пен зи ју ни је до че као.

У свим тим обла сти ма остао је не до стиг ну ти ау то ри тет. 
По ме ни мо и ње гов тек сто ло шки рад, то ли ко у нас ри је дак и пре дра го-

цјен, а че сто пот ци је њен, пре пу штен по чет ни ци ма и хра брим ама те ри ма. Кад 
ће мо опет до би ти не што та ко зна чај но по пут че ти ри књи ге са бра них дје ла 
Мом чи ла На ста си је ви ћа или дви је књи ге Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са?

Да ли нам је би ло до вољ но ста ло – да ли нам је уоп ште би ло ста ло – до 
оно га што је Но ви ца Пет ко вић сно вао и спре мао; да ли смо же ље ли да то га 
чо вје ка, крх ког и дра го це ног, са чу ва мо?

Ка да ће мо опет има ти да ле ко ви дог чо вје ка с ја сном ви зи јом шта, ка ко, 
ка да и са ки ме ра ди ти у бу дућ но сти? Но ви ца Пет ко вић је уна пре дио екип-
ни рад у озбиљ ним књи жев но на уч ним по сло ви ма. Био је од ли чан се лек тор 



с осје ћа њем ври јед но сти не ког чо вје ка и ви ђе њем ње го во га раз во ја у бу дућ но-
сти. Он је по кре нуо ис тра жи ва ња у ци је лим на уч ним обла сти ма. На Ин сти-
ту ту за књи жев ност и умет ност у Бе о гра ду Пет ко вић је за сно вао, уте ме љио 
и у бу дућ ност усмје ро на чу ни про је кат и би бли о те ку, од но сно еди ци ју По
е тич ка ис тра жи ва ња. Част нам је што нам их је оста вио у на сле ђе. Зна мо 
да га ни је смо из не вје ри ли. О то ме свје до чи два де сет пет књи га по ме ну те 
еди ци је. 

Ни ка да се ни је де си ло да се на отва ра њу и за тва ра њу на уч них ску по ва 
са то га про јек та, на про мо ци ја ма књи га и збор ни ка ра до ва, ни је спо ме ну ло, 
са нај ве ћом за хвал но шћу и нај ду бљим по што ва њем, име Но ви це Пет ко ви ћа. 
И то ни је би ло са мо ре да ра ди, већ је то био вред но сни и вред ну ју ћи чин и 
став, и из раз ис кре не и ду бо ке за хвал но сти. 

Шта и ко ли ко мо же да про ми је ни је дан чо вјек у ха о тич ном књи жев ном 
жи во ту сво је сре ди не и сво га на ро да? А тек дво ји ца? Тро ји ца су већ тим. 
Но ви ца Пет ко вић је 1996. го ди не фо р ми рао жи ри за до дје лу Ви та ло ве на-
гра де Злат ни сун цо крет. Са чи ња ва ли су га: Но ви ца Пет ко вић, пред сјед ник, 
Ра до ван Вуч ко вић и Јо ван Де лић, чла но ви – све про фе со ри књи жев но сти 
XX ви је ка. Де вет го ди на смо би ли нај бо љи жи ри нај бо ље на гра де у зе мљи 
Ср би ји. А кад је је дан му драц из ја вио да је пи та ње жи ри ја – тех нич ко пи-
та ње, по ву кли смо се сва тро ји ца. Гдје је са да тај жи ри и та на гра да? Гдје с 
му ком сте че ни углед, ути цај и зна чај? Те шко је не што ство ри ти, уте ме љи-
ти, по ди ћи на не ки ни во, а ла ко га је раз ва ли ти и ра зо ри ти. Тој на гра ди је 
са мо но вац остао исти. Са истим нов цем се иста ствар мо же уз ви си ти и 
мар ги на ли зо ва ти. 

Пре ла зим на пр во ли це јед ни не. 
Лич но сам за хва лан Но ви ци Пет ко ви ћу што ме је вра тио у Бе о град, на 

Фи ло ло шки фа кул тет, гдје сам ду хов но по диг нут; што ме је увео у рад на 
про јет ку По е тич ка ис тра жи ва ња на Ин сти ту ту за књи жев ност и умет ност; 
што ми је и про је кат и пред мет оста вио у на сле ђе. По не што смо ура ди ли и 
за јед но и по је ди нач но. Хва ла му. 

И да нас се за све што на пи шем, а учи ни ми се за ни мљи вим, спон та но 
за пи там: Шта би о то ме ре као Но ви ца? Ми смо да нас по ма ло ана хро нич но 
по што ва о ци по е тич ких ис тра жива ња, од но сно Ари сто те ла и ње го ве тра ди ци-
је. Ово је ври је ме гу ше ња ху ма ни стич ких ди сци пли на; ври је ме ду хов не кри-
зе. Али кри за мо же би ти пло до но сно иза зов на. Пре жи вје ла је по е ти ка ми ле-
ни јум ске про цва те и кри зе. Не мој мо се пла ши ти за Ари сто те ла. А док је та ко, 
има сми ла ба ви ти се овим по слом. Има на де и за нас. Но ви чи но и мо је ду хов-
но по том ство јед но је од нај бо љих, па и нај број ни јих у Ср би ји. На то сам 
по но сан и у ње го во име. Као што сам по но сан и на мо је упо ко је не при ја те ље 
Вуч ка и Но ви цу. Ду хов ни пре ци и по том ци гра де кон ти ну и тет и иден ти тет 
јед не кул ту ре. Не ће мо се ни ти сми је мо за бо ра вља ти. За бо рав је вар вар ство.

Пам ти ће мо те, Но ви це Пет ко ви ћу, и већ смо те узи да ли по е тич кој ку ли 
у те ме ље. Сам си се у њу узи дао да би ти се гра ђе ви на одр жа ла. Та кве ку ле 
је те шко ра зо ри ти. 
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Jovan Delić

TO THE POETIC TOWER AT THE FOUNDATION 
WHY DO WE MISS NOVICA PETKOVIĆ?

S u m  m a r y

No vi ca Pet ko vić did not ha ve the luck to fi nish and com ple te his sci en ti fic work, 
but with what he did in the fi eld of li te rary sci en ce in the bro a dest sen se of the word, and 
in the fi eld of lin gu i stics and cul tu re the ory, as well as in the fi eld of li te rary li fe, he 
per ma nently in deb ted Ser bian cul tu re and sci en ce. Of par ti cu lar im por tan ce are his works 
in the fi eld of po e tics and will re main for a long ti me in cen ti ve and in spi ring. In the ten 
years sin ce Pet ko vic’s de ath, no one in Ser bia has had his sig ni fi can ce and in flu en ce in 
the are as he de alt with.

Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност
Бе о град



UDC 821.163.41.09 Petković N.

Др Пре драг Ж. Пе тро вић

ПО СВЕ ЋЕ НОСТ ЈЕ ЗИЧ КОМ БИ ЋУ: 
НО ВИ ЦА ПЕТ КО ВИЋ КАО ТУ МАЧ СРП СКЕ ПО Е ЗИ ЈЕ

Са под јед на ком књи жев ном ком пе тен ци јом и ван ред ним стил-
ским уме ћем Но ви ца Пет ко вић пи сао је о свим умет нич ким из ра-
зи ма и об ли ци ма срп ског сти ха: од на род не по е зи је, пре ко Ње го ша 
и срп ских ро ман ти ча ра, по том аван гар ди ста и мо дер ни ста, до са-
вре ме них пе сни ка с кра ја про шло га ве ка. Пет ко ви ће ве књи ге у 
ра спо ну од Ар ти ку ла ци је пе сме (1968) до пост хум но об ја вље не На 
из во ру жи ве во де (2010) пред ста вља ју сво је вр сну исто ри ју срп ског 
пе сни штва, мо дер но и ори ги нал но те о риј ски за сно ва ну. Изванрeд-
ни хер ме не туч ки дар за от кри ва ње тај не за пре те не у ме ло ди ји и 
зна че њу је зи ка по е зи је и об ли ка сти ха во дио је Но ви цу Пет ко ви ћа 
ка ра све тља ва њу раз ли чи тих сми са о них ди мен зи ја на ше кул ту ре 
и тра ди ци је, пр вен стве но ми та и фол кло ра. Пи шу ћи о аван гард ној 
по е зи ји Пет ко вић по себ ну па жњу по све ћу је фе но ме ну је зич ке гре-
шке у по е зи ји ко ја от кри ва ду бље про ме не у мо де ло ва њу сли ке 
све та у књи жев но сти. 

Кључ не ре чи: Но ви ца Пет ко вић, по е зи ја, је зик, стих, по е ти ка, 
ме ло ди ја.

Про шло је рав но по ла ве ка од по ја ве пр ве књи ге Но ви це Пет ко ви ћа, 
Ар ти ку ла ци ја пе сме (1968). Већ ту Пет ко вић је за цр тао јед но од кључ них 
усме ре ња свог књи жев ног ра да – ту ма че ње је зи ка по е зи је и сми сла по ет ског 
чи на. Два де се так са бра них сту ди ја (о Мом чи лу На ста си је ви ћу, Раст ку Пе тро-
ви ћу, Вас ку По пи, Ста ни сла ву Ви на ве ру, Ми ла ну Де дин цу, Бран ку Миљ ко-
ви ћу, Ива ну В. Ла ли ћу, Бо ри сла ву Ра до ви ћу и др.) по ка за ће се као ис точ ни-
це не са мо не ких те ма ко ји ма ће Пет ко вић доц ни је ба ви ти, не го и осо бе ног, 
ана ли тич ки суп тил ног и сми са о но про дор ног при сту па књи жев но сти. Ова 
књи га пред ста ви ла је струч ној јав но сти те о риј ски и хер ме не у тич ки про фи-
ли са ног ту ма ча књи жев но сти. По ла зе ћи од ста ва да се су шти на по е зи је 
мо ра пој ми ти из су шти не је зи ка и да моћ по е зи је по чи ње и гра ни чи се са 
је зич ким из ра зом, Пет ко вић је већ у сво јој пр вој књи зи, а по том и у ње ном 



дру гом то му, Ар ти ку ла ци ја пе сме II (1972) ис та као да сва по ме ра ња уну тар 
вред но сти и зна че ња по ја ва пе сник мо же и мо ра да ис ку си тек у је зи ку. За то 
се пе сни ку и ње го вом ту ма чу је зик да је као чу вар сми са о не ди мен зи је ства ри 
ко ју оне у не ком исто риј ском тре нут ку мо гу да има ју за чо ве ка. Пе сни ко ва 
реч сто га, ако хо ће да бу де де ло твор на, мо ра да се же до чо ве ко вог сми сла 
ко ји се по твр ђу је или не ги ра у оном жи вот ном об зор ју ко је је исто ри јом 
до су ђе но. Изванрeдни хер ме не туч ки дар за от кри ва ње тај не за пре те не у 
ме ло ди ји и зна че њу је зи ка по е зи је и об ли ка сти ха во дио је Но ви цу Пет ко-
ви ћа ка ра све тља ва њу раз ли чи тих сми са о них ди мен зи ја на ше кул ту ре и 
тра ди ци је, пр вен стве но ми та и фол кло ра, али мо жда из над све га ка раз у-
ме ва њу та на них ду хов них до жи вља ја пе снич ког би ћа „ко је у се би но си 
бо жи ју искру, али не мо же про ник ну ти ко га је на овај свет по слао и ко ме 
се на кра ју вра ћа“, ка ко је за пи сао ту ма че ћи тај ну Ду чи ће ве „стра шне ме ђе“ 
(ПеТковић 2007: 85). 

Пи та ња при ро де пе снич ког је зи ка Пет ко вић ће те о риј ски нај о бу хват-
ни је отво ри ти у обим ној на уч ној мо но гра фи ји Је зик у књи жев ном де лу (1975) 
да ју ћи пре глед лин гви стич ких и књи жев них те о ри ја од Хум бол та, По теб ње 
и Ве се лов ског, пре ко Ја коб со на, Ти ња но ва и пра шких струк ту ра ли ста до 
се ми о ти ча ра Лот ма на и Ус пен ског. То је, ме ђу тим, са мо оквир за ана ли зу 
је зич ке струк ту ре срп ског сти ха, од фо но ло шке до син так сич ке рав ни, у 
књи жев но и сто риј ском сле ду од на род ног и Ње го ше вог де се тер ца до сло-
бод ног сти ха у по е зи ји Вас ка По пе. Све стра но при ме њу ју ћи али и мо ди фи-
ку ју ћи те о риј ска ис ку ства се ми о тич ког при сту па књи жев но сти, Но ви ца 
Пет ко вић је у овој сту ди ји по ста вио те о риј ске осно ве свог про у ча ва ња по-
е зи је и уоб ли чио вла сти ти при ступ про бле ми ма је зи ка и ту ма че ња књи-
жев ног тек ста. Јед но од кључ них пи та ња ко је се у тој књи зи раз ма тра је 
раз ли ка из ме ђу по ет ског и не-по ет ског дис кур са као и од ре ђе ње при ро де 
књи жев но сти као дру го сте пе ног мо де ла тив ног си сте ма, ка ко је на звао Ју ри 
Лот ман, у ко јем се мо де лу ју сви сло је ви стан дард ног је зика. Но ва ства ра лач-
ка ис ку ства од ру ских сим бо ли ста до ку бо фу ту ри ста, ра ди кал не про ме не 
у на чи ну ор га ни зо ва ња тек ста, на ро чи то ње го вог је зич ког сло ја, по ста ви ли 
су пред те о ре ти ча ре књи жев но сти из у зе тан за да так: не са мо да об ја сне 
аван гард не по ступ ке књи жев ног об ли ко ва ња не го и умет нич ке по ступ ке 
уоп ште. По што је лин гви сти ка пр ва ме ђу ху ма ни стич ким на у ка ма у про-
шлом ве ку из гра ди ла ре ла тив но ег зак тан ана ли тич ки ме тод, раз гра ни чи ла 
свој пред мет пру ча ва ња и ус пе ла да ко ре ни то из ме ни сво ју кла сич ну тер ми-
но ло ги ју ство рив ши мо де ран ме та је зик, њен ути цај на књи жев ну те о ри ју, 
ко ја је на сто ја ла да раз ја сни но во на ста ле про ме не у умет но сти, по ста је из-
у зе тан и да ле ко се жан. Ме ђу тим, за раз ли ку од лин гви сти ке, ко ја у је зич ком 
тек сту има свој ла ко пре по зна тљив и од ре дљив ана ли тич ки обје кат, књи-
жев на на у ка ин тен зив ни је се ба ви тек стом као сми са о ном це ли ном ко ја се 
ме ња за ви сно од кул тур ног мо де ла, исто риј ске и књи жев не епо хе. Ту ма че-
ћи по е зи ју На ста си је ви ћа, По пе, Ма ти ћа или Миљ ко ви ћа, Но ви ца Пет ко вић 
по ка зу је да ана ли за је зи ка књи жев ног де ла сва ка ко мо ра да има у ви ду 
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при ро ду са мог го вор ног ни за али, на рав но, и из ме не ко је он тр пи ка да по-
ста не књи жев ни текст. Ја сно је да се оби чан је зик раз ли ку ју од је зич ког 
ни за у књи жев ној струк ту ри, али по те шко ће на ста ју он да ка да „тре ба од-
ре ди ти ка рак тер и сми сао из ме на и раз ли ка, ко је се ме ња ју од јед ног до 
дру гог књи жев ног ро да и жан ра, од јед ног до дру гог сти ла и шко ле, од 
јед ног до дру гог пи сца, од јед ног до дру гог књи жев ног тек ста“ (ПеТковић 
1975: 16). По ку ша ва ју ћи да од ре ди сми сао тих од но са Пет ко вић за кљу чу је 
да из ме ђу је зи ка и пред мет ног све та ни че ме ђу свет по ет ских пред ме та. Тај 
свет се кон сти ту и ше у је зич ком по сре до ва њу, али то не зна чи да је он чи сто 
је зич ки или да се мо же све сти са мо на је зич ко ства ра ла штво, на ре ли зо ва-
ње оних мо гућ но сти ко је је зич ки си стем до пу шта а ко је ни су до та да би ле 
оства ре не ни у јед ном го вор ном ак ту. Ме ђу тим, „са ма је зич ка ар ти ку ла ци ја, 
је зич ко сег мен то ва ње све та, да је му по чет ни ко хе зи о ни мо ме нат, без ко га би 
се он ра суо” (ПеТковић 1975: 473). Пој му је зич ког ме ђу све та, ко ји је у на у ку 
у је зи ку увео Хум бол тов след бе ник Лео Вај сгер бер, Пет ко вић ће се вра ти-
ти у сту ди ји о Раст ку Пе тро ви ћу, кон ста ту ју ћи да се из ме ђу пе сник и све та 
на ла зи је зич ки ме ђу свет као „гу ста мре жа је зич ких зна ко ва ко ја се те шко 
раз ми че“, на ко ју су два де се тих го ди на про шло га ве ка усре сре ђи ва ли сво-
ју па жњу на ши пе сни ци, нај пре у про грам ским тек сто вима а он да и у са мој 
по е зи ји (ПеТковић 2010: 165).

На по чет ку јед не од нај бо љих сту ди ја ко ја је у на шој на у ци о књи жев-
но сти на пи са на из обла сти те о ри је и исто ри је сти ха, Ри там и ин то на ци ја 
у раз во ју срп ског сти ха (1985), Но ви ца Пет ко вић кон ста ту је да „ако је у 
про у ча ва њу по е зи је ишта ја сно, он да је ја сно бар то да се мо ра мо ба ви ти 
сти хом“ (ПеТковић 1990: 169). Тврд ња на пр ви по глед јед но став на и очи глед-
на, то ли ко да се упра во за то и пре ви ђа (да па ра фра зи ра мо јед ну по зна ту 
из ре ку – од пе сме че сто не ви ди мо сти хо ве), за пра во нас уво ди у су штин ско 
и за ту ма че ње по е зи је нај те же пи та ње – ка ко об ја сни ти при ро ду и спе ци фич-
ност сти ха, од но сно ко ји су то по ступ ци до пун ске (дру го сте пе не) ор га ни за-
ци је ко ји чи не да је зик, за пра во го вр ни низ, у сти ху зву чи и зна чи дру га чи је 
не го у обич ној, сва ко днев ној упо тре би. У исти мах, на ве де на тврд ња нај са-
же ти је упу ћу је на Пет ко ви ће во про у ча ва ње по е зи је – мо жда се ни са чим 
ни је ба вио с то ли ком ми ну ци о зно шћу и хер ме не у тич ком стра шћу као што 
је то стих. Са под јед на ком књи жев ном ком пе тен ци јом и ван ред ним стил-
ским уме ћем Но ви ца Пет ко вић, као ни је дан дру ги наш ау тор, пи сао је о 
свим умет нич ким из ра зи ма и об ли ци ма срп ског сти ха: од на род не по е зи је, 
пре ко Ње го ша и срп ских ро ман ти ча ра, по том мо дер ни ста и аван гар ди ста, 
до са вре ме них пе сни ка дру ге по ло ви не про шло га ве ка. Ње го ви Огле ди о 
срп ским пе сни ци ма (1998, дру го до пу ње но из да ње 2004.) уз књи ге Сло вен ске 
пче ле у Гра ча ни ци (2007) и По е зи ја у огле да лу кри ти ке (2007) те пост хум но 
об ја вље ну На из во ру жи ве во де (2010) за то пред ста вља ју сво је вр сну исто-
ри ју срп ског пе сни штва, мо дер но и ори ги нал но те о риј ски за сно ва ну. 

У по ме ну том огле ду о рит му и ин то на ци ји у раз во ју на шег сти ха Пет-
ко вић ће ис та ћи и то да „сва ко рит мич ки усло вље но пре гру пи са ва ње је зич ких 
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је ди ни ца у сти ху мо же мо схва ти ти као до пун ску ор га ни за ци ју ко ја но си 
до дат ну ин фор ма ци ју“ (ПеТковић 1990: 174). За то је у сво јим бри жљи вим 
ана ли за ма увек ишао од ме трич ких, син так сич ких, ин то на ци о них и рит-
мич ких мо ме на та сти ха ка от кри ва њу тих до дат них ин фор ма ци ја, ко је укљу-
чу ју и зна че ње пе снич ких сли ка и њи хо во по ре кла у књи жев ном и кул тур ном 
пам ће њу по сре до ва ном је зи ком. У том сми слу Но ви ца Пет ко вић је дан је од 
пр вих и рет ких ту ма ча по е зи је код нас ко ји се, на тра гу но ви јих сти хо ло-
шких ис тра жи ва ња Та ра нов ског и Га спа ро ва, ба вио пи та њем ка ко од ре ђе-
ни ме трич ки обра сци има ју моћ да за се бе ве жу од ре ђе ну ко ли чи ну чи сто 
књи жев ног зна че ња и књи жев не вред но сти. Ко ли ко је то зна ча јан фе но мен 
за раз у ме ве ње про ме на у срп ској по е зи ји по ка зу је при мер Во ји сла ва Или ћа. 
Ње го во рас ки да ње са ро ман ти змом и пре ла зак на ду ги стих, на ци о на ли зо-
ва ни хек са ме тар, у до слу ху је са ду бо ким про ме на ма у те ма ти ци ње го вих 
пе са ма и но вим од но сом пре ма до ма ћем и европ ском књи жев ном на сле ђу. 
Пе снич ком ис ку ству Во ји сла ва Или ћа, као и ње го вом сти ху, вра ти ће се 
кра јем два де се то га ве ка Иван В. Ла лић (о то ме ау то по е тич ки ка зу је у пе сми 
Во ји сла вљев врт), по нај пре у збир ци Пи смо (1992) у ко јој по сто ји и ци клус 
пе са ма у во ји сла вљев ском хек са ме тру, као и у сво јој по след њој збир ци Че ти ри 
ка но на (1994), о ко јој ће Но ви ца Пет ко вић за пи са ти и сле де ће: „Раз дво је ност 
из ме ђу об ли ка и са др жа ја у по е зи ји не по сто ји, не го јед но ре дов но под ра-
зу ме ва при су ство и уза јам ну за ви сност оно га дру гог. Ни ста рин ски ка нон 
не иде сам. Код Ла ли ћа га на ла зи мо за јед но с оним са крал ним раз у ме ва њем 
све та ко је га и са зда ло. У ње га као у кон траст ну под ло гу пе сник упи су је 
но во чо ве ко во ис ку ство, ис пу ње но зеб њом и не ми ром, у све ту ко ји смо ви-
со ком тех ни ком под јар ми ли, али је за то он очу хин ски рав но ду шан пре ма 
на ма. Ка нон та ко по ста је нов, не пре ста ју ћи да бу де стар. Об но вив ши га, 
Иван В. Ла лић је об но вио и део на шег оп штег књи жев ног и кул тур ног пам-
ће ња“ (ПеТковић 2007: 191).

Ме ђу тим, не ме мо ри ше је дан об лик сти ха са мо од ре ђе не са др жа је и 
кул тур но и сто риј ско ис ку ство, не го и спе ци фич ну, из тра ди ци је на сле ђе ну 
ме ло ди ју. Ана ли зи ра ју ћи Ди сов члан ко ви ти два на е сте рац и три на е сте рац, 
Но ви ца Пет ко вић до ка зу је да у њи ма „про го ва ра“ тра ди ци ја и ме ло ди ја 
ту жба лич ких на род них пе са ма, као што бо га ти обра сци усме не ли ри ке још 
из ра зи ти је по сто је у На ста си је ви ће вом сти ху. Ов де је реч о пи та њу ко је је 
мо жда из над све га оп се да ло Пет ко ви ће ва ис пи ти ва ња при ро де срп ског сти ха 
и ко ме се стал но вра ћао још од сво јих ра них тек сто ва по све ће них по е зи ји 
у књи зи Ар ти ку ла ци ја пе сме – о про бле му ме ло ди за ци је у књи жев но сти, 
од но сно об ли ко ва ња син так сич ке ин то на ци је у про зну или сти хов ну ме ло-
ди ју, при че му, ка ко је у не ко ли ко на вра та ис ти цао, „по ступ ци ин то ни ра ња 
и по ступ ци ме ло ди за ци је озна ча ва ју исту по ја ву за ви сно од стра не са ко је 
се гле да: са стра не ин то на ци је ко ја се об ли ку је или са стра не ме ло ди је ко ја 
се тим об ли ко ва њем до би ја“ (ПеТковић 2004: 178).

На су прот ме тру, ко ји рит мич ки сег мен ту је стих, ин то на ци ја да је сти-
ху онај звуч ни ток ко ји ра до упо ре ђу је мо са ме ло ди јом у му зи ци. Упра во 
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за стих и сто фу у ко ји ма ин то на ци ја над ја ча ва ме трич ки ре гу ли са ни ри там 
обич но ка же мо да су ме ло ди о зни или му зи кал ни, ка кав је слу чај са Ди со вом 
пе смом Мо жда спа ва или Стра жи ло вом Ми ло ша Цр њан ског. Ме ђу тим, и 
по ред до пу сти ве ана ло ги је из ме ђу ме ло ди је у му зи ци и кре та ње ин то на ци је 
у сти ху, му зич ка се ми о за се, на рав но, раз ли ку је од је зич ке. Док се у му зич-
кој се ми о зи то но ви ве зу ју у ме ло ди ју ис кљу чи во пре ма сво јим аку стич ким 
осо би на ма (ви си на, ду жи на, ја чи на), у је зич кој се ми о зи кре та ње ин то на ци је 
је функ ци он лно – за ви си од зна че ња ре чи ко је по ве за не у ис каз фор ми ра ју 
од ре ђе ни сми сао. За то је, ка ко је у сво јој сту ди ји о Ди су ис та као Пет ко вић, 
„сва је зич ка про зо ди ја нео дво ји ва од се ман ти ке. Звук и зна че ње су као ли-
це и на лич је исте по ја ве“ (ПеТковић 2004: 74). Сто га се и о му зи кал но сти 
ко ју је Дис унео у срп ски стих не мо же го во ри ти а да се при том па жљи во 
не ис пи та осо бе ни пе сни ков од нос пре ма је зи ку, пр вен стве но по ме ра ња 
ко ја на ла зи мо у зна че њи ма ре чи и уста ље ним син так сич ким од но си ма. Пет-
ко ви ће ве ана ли зе је зи ка Ди со ве по е зи је (ре ци мо ис пи ти ва ње од но са аген са 
и па ци јен са у син так сич кој струк ту ри Уто пље них ду ша), пра ће не увек оп шти-
јим те о риј ским и по е тич ким за кљу чи ва њи ма, по ка зу ју ко ли ко је у срп ској 
по е зи ји по чет ком про шло га ве ка да ва ње пред но сти ме ло ди ји или му зи ци 
сти ха у ве зи са про ме на ма на ста лим у пе снич ком је зи ку и струк ту ри пе снич-
ких сли ка ко је се од ја сног све ви ше окре ћу ка на го ве шта ји ма и слут ња ма. 
На под ло зи Ду чи ће вог и Ра ки ће вог пар на сов ског сти ха ко ји до би ја све из ра-
зи ти је сим бо ли стич ке осо би не, Дис је рит мич ки са став сво га сти ха учи но 
ела стич ни јим, од но сно по ве ћао је удео сло бод ни је во ђе не ре че нич не ин то-
на ци је на ра чун ра ни је ди сци пли нов не ме трич ке сег мен та ци је. Уме сто сло-
же но гра ђе не и кон тро ли са но во ђе не хи по так се из сти ха у стих и из стро фе 
у стро фу, у Ди со вој по е зи ји све че шћа су на бра ја ња, по на вља ња, про сто 
ни за ња. На спрам Ра ки ће ве и Ду чи ће ве, Ди со ва син так са је јед но став ни ја, 
од но сно у њој пре те жу јед но став ни је ре че нич не кон струк ци је. У од но су на 
њи хо ву, ар ти стич ки од не го ва ну и по ма ло све ча ну и хлад ну, Ди со ва ре че-
ни ца је бли жа раз го вор ној. Сво јом опу ште ном ин то на ци јом спон та ног ка-
зи ва ња Ди сов си ме трич ни два на е сте рац уда ља вља се од Ду чи ће вог алек-
сан дрин ца, као на при мер у пе сми Уте ха: „И траг јој не ста је, и сли ка се 
ства ра: / Не бо пла во, ве дро, као ње но око, / По глед ко ји при ча, те ши, раз-
го ва ра, / по и ма и во ли и гле да ду бо ко.“ Вр ху нац му зи кал но сти Ди со ве и 
срп ске по е зи је – пе сма Мо жда спа ва у Пет ко ви ће вој ин тер пре та ци ји от-
кри ва у свом тро чла ном три на е стер цу ме ло ди ју на род не ту жба ли це, али и 
јед ног кру га свад бе них пе са ма ко је је за бе ле жио Вук Ка ра џић. „Сав је Дис 
ту, у ма ло ме”, пи ше Пет ко вић по во дом ове пе сме, „Tу је основ ни тон ње го ве 
по е зи је. А ту се ја сно ви ди и ње го ва ме ло ди ја по ко јој га мо жда и нај лак ше 
пре по зна је мо. На и ме, основ на осо би на ме ло ди је члан ко ви тог сти ха, ко ја је 
са да по ја ча на, је сте ње но успо ре но кре та ње у ма лим ви син ским ра спо ни ма. 
Она је мо но то на и бла го за та ла са на. И упра во та кву, успо ре ну, мо но то ну и 
бла го за та ла са ну, на ла зи мо је у нај му зи кал ни јој ње го вој пе сми“ (ПеТковић 
2004: 90). Сво јом ме ло ди јом сти ха Ди со ва по е зи ја ишла је у су срет На ста-
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си је ви ће вој ма тер њој ме ло ди ји као звуч ној ли ни ји по те клој из нај ду бљег 
је зич ког, пе снич ког и му зич ког се ћа ња. 

Пи шу ћи о аван га рд ној по е зи ји Пет ко вић по себ ну па жњу по све ћу је 
фе но ме ну је зич ке гре шке у по е зи ји ко ја от кри ва ду бље про ме не у мо де ло-
ва њу сли ке све та у књи жев но сти. На кон пар на со ва ца и сим бо ли ста ко ји су 
стих уз ди гли на ра ван пре фи ње ног мај сто р ства и ис тан ча ног умет нич ког 
уку са, по е ти ка аван га р де, има нент на и те о риј ска, до во ди у пи та ње го то во 
сва на че ла по ко ји ма је са та вљан и вред но ван стих. „Не зна ли ца и мај стор 
за ме ни ли су сво ја ме ста: гре шка је усто ли че на“ (ПеТковић 1984: 52). Зна тан 
део Пет ко ви ће вих сту ди ја по све ћен је упра во оним срп ским пи сци ма у чи јим 
де ли ма су огре ше ња о гра ма ти ку и је зич ке стан да р де нај и зра зи ти ја – Ла зи 
Ко сти ћу, Ди су, Стан ко ви ћу, Цр њан ском, На ста си је ви ћу, По пи. Ту ма че ћи 
при ро ду и раз ло ге тих огре ше ња ко ји је до та да шња кри ти ка че сто озна ча-
ва ла и не га тив но вред но ва ла као не пи сме ност, не зна ње и пе снич ке сло бо де, 
Пет ко вић убе дљи во до ка зу је да је реч о по е тич ки про ми шље ним по ступ-
ци ма ко ји на спе ци фи чан на чин ар ти ку ли шу про ме не у мо дер ној књи жев-
но сти и до жи вља ју чо ве ко вог по сто ја ња у све ту. Још је Зо ран Ми шић у пред-
го во ру Ан то ло ги је срп ске по е зи је (1956) за па зио да „мо жда из гле да чуд но-
ва то, али је це ла исти на да „не са вр ше ним“ сти хо ви ма оби лу ју упра во нај-
ве ћи пе сни ци (...). Сви они ко ји су има ли не што из у зет но да ка жу, ко ји су 
гр ца ли и ва пи ли у бол ном уну тра шњем гр чу пред не из ре ци вим, сла ма ли 
су се о пре пре ке ко је им је је зик по ста вио“ (mIŠIć 1983: XI II). Пет ко вић ће 
по ка за ти да те је зич ке „не са вр ше но сти“ и гре шке за пра во из раз но вог ви-
ђе ња све та. У огле ду Ди сов је зик, сли ке и му зи ка сти ха (2002) ин верз ни 
од нос из ме ђу су бјек та (аген са) и објек та (па ци јен са) у Там ни ци или Нир ва ни 
ни је из раз пе сни ко ве не пи сме но сти и не по зна ва ња је зи ка, не го упу ћу је на 
из ра зи то мо дер ни стич ки до жи вљај угр о же но сти де цен три ра ног су бјек та у 
обе сми шље ном све ту. „Мр тви ло и пра зни на у ко је пе сник гле да“ – ве ли 
Но ви ца Пет ко вић по во дом Ди со ве Нир ва не – пре о бра ћа ју се син так сич ким 
обр том у „по глед мр тав и пра зан ду бо ко“. И то је кључ на Ди со ва ин вер зи-
ја, у са мом је згру ње го ве су мрач не сли ке све та, ко ја му је омо гу ћи ла да 
пр ви код нас пе снич ки уоб ли чи чи сто ни шта ви ло под име ном нир ва не“ 
(ПеТковић 2004: 82). 

Из ра зи те је зич ке, пе снич ке и ствар но сне де фор ма ци је ја вља ју се и не-
ко ли ко го ди на ка сни је у Ли ри ци Ита ке (1919) Ми ло ша Цр њан ског – од 
из вр та ња по су прот но сти по ве за них пе снич ких сли ка и зна ча ња с ли ца на 
на лич је до обр та ња ле стви це вред но сти, па ро диј ских по ми ца ња и ка ри ка-
ту рал них пре те ри ва ња. Сли ко ви то и ефект но по ла зи ште за ту ма че ње ова-
квих по сту па ка Пет ко вић ма е страл но про на ла зи у јед ном огле ду Вик то ра 
Шклов ског об ја вље ном две го ди не на кон збир ке Ми ло ша Цр њан ског. На-
во де ћи од ло мак из Че хо вље ве Бе ле жни це о чо ве ку ко ји де це ни ја ма по гре шно 
чи та нат пис на јед ној фир ми све док јед ног да на, ка да та блу ски ну, не по ста-
не све стан сво је ома шке, Шклов ски ве ли да је упра во пе сник тај ко ји „ски да 
све фир ме са њи хо вих ме ста; умет ник увек под бу њу је ства ри. Код пе сни ка 
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се ства ри бу не од ба цу ју ћи са се бе ста ра име на, и са но вим име ни ма узи ма-
ју и но ви об лик“ (ПеТковић 2004: 94). Ана ли зи ра ју ћи раз ли чи те ти по ве 
агра ма ти за ма у пе сма ма Ми ло ша Цр њан ског Пет ко вић раз ви ја ме то ду ту-
ма че ња ко ја пра ти ка ко се у по е зи ји оства ру је се ман тич ко пре ме шта ње, 
из вла че ње пој ма из сми са о ног ни за у ко ме се уо би ча је но на ла зи и по том 
ње го во, по мо ћу тро па, пре ме шта ње у дру ги, по ет ски низ. „По што му из ми-
че ста бил на, урав но те же на сли ка све та, мо дер ни пе сник да је раз би јен, не-
у са гла шен, ко ле бљив опис, што се од ра зи ло и у син так си“ (ПеТковић 2004: 
114). Про ме не у син так си у те сној су ве зи са рит мич ким пре у ре ђе њем сти-
ха што ко нач но иза зи ва и про ме не у са мим знач њи ма ре чи ко ја у по е зи ји 
Цр њан ског по ста ју ко ле бљи ва, ди фу зна, од но сно ете рич на. Рит мич ки раш-
чла ње на ре че ни ца с по крет ним чла но ви ма и по ја ча ном уло гом про зо ди је 
омо гу ћа ва ла је из ра жа ва ње је два ухва тљи вих пре ли ва у сли ци и зна че њу, 
на го ве шта ју и слут њи, ко ји пре ла зе гра ни це појм љи вог ис ку ства. Још из ра-
зи ти је је зич ко мо де ло ва ње сли ке све та Пет ко вић от кри ва у пе сма ма Раст ка 
Пе тро ви ћа. „Шта је, у ства ри, ова не ве шти на или све ве ћа пу ко ти на у пе снич-
кој фор ми?“ – упи та ће се по во дом Раст ко ве збир ке От кро ве ње – „Из ве сно 
је је ди но да је она код пе сни ка нај ду бље уко ре ње на у је зи ку; да је у по чет ном 
или еле мен тар ном ви ду на ла зи мо у нео бич ном ру ко ва њу ње го вим фор мал ним 
и се ман тич ким чи ни о ци ма“ (ПеТковић 2010: 140). Кроз раз гра ђе ну син так су 
Раст ко вих сти хо ва про го ва ра ло је ар ха ич но кул тур но пам ће ње, ак ти ви ра не 
су ста ре сло вен ске сли ке ко је се жу да ле ко у про шлост, као оста ци по то ну ле 
ми то ло ги је у ко јој као је дан од кључ них прин ци па до жи вља ја све та по сто ји 
пре сли ка ва њу те ла и при ро де, те ле сног и не бе ског (ко смич ког). Кроз гу сте 
сло је ве пе снич ког је зи ка, све сне и под све сне са др жа је, све до из ла ска у под-
руч је не појм љи вог или за ум ног, пе сник отва ра пу ко ти ну у је зи ку ко ја се же 
до ар ха ич ног, мо де лу ју ћи осо бе ну митoпоетс ку сли ку све та. 

Да кле, Пет ко ви ће ва раз ма тра ња пе снич ког је зи ка скре ћу па жњу на 
за ни мљив фе но мен упи сан у кри тич ку ре цеп ци ју и вред но ва ње мо дер не 
срп ске књи жев но сти. Упра во ау то ри ма у чи јој се по е зи ји и про зи мо же го-
во ри ти о на гла ше ној му зи кал но сти, ту ма чи су че сто и да нас скло ни да 
за ме ра ју због ло шег, не ко рект ног је зи ка, на шта је, ка ко смо већ ис та кли, 
сво је вре ме но ука зао и Зо ран Ми шић.1 Не до вољ на је зич ка кул ту ра по ми-
ња на је нај пре код Бо ри са ва Стан ко ви ћа и Ди са, по том и код Цр њан ског, 
На ста си је ви ћа или Раст ка Пе тро ви ћа. Сви ти ау то ри за пра во су у ве ћој 
ме ри од сту па ли, хо ти мич но или не хо ти це, од пра ви ла на шег, на по чет ку 
ве ка, још не до вољ но ста би ли зо ва ног књи жев ног је зи ка. Ме ђу тим, стан дар-
ди зо ва ни је зик ни је исто што и је зик мо дер не по е зи је ко ја осло ба ђа но ве 

1 Уп. и ову Ми ши ће ву оце ну из не ту у пред го во ру Ан то ло ги је срп ске по е зи је: „Нај-
дра го це ни је му зич ко на сле ђе оста ви ли су нам пе сни ци чи је је пе ва ње нај ма ње на ме тљи во: 
Бран ко, Дис, Цр њан ски и Де ди нац. Њи хо ва ме ло диј ска ли ни ја, чи ста и сми ре на, јед но став на 
и ра фи ни ра на у исти мах, по ни кла је из нај ду бљих вре ла на шег је зи ка и са чу ва ла се као јад на 
од рет ких и рет ко по у зда них при ме ра кон ти ну и те та у на шој по е зи ји“ (mIŠIć 1983: VII).
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„је зич ке мо гућ но сти“, ка ко је то стра стве но твр дио Ста ни слав Ви на вер. Те 
но ве мо гућ но сти у срп ском пе сни штву нај ви ше су се ис по љи ле у На ста си-
је ви ће вој по е зи ји и про зи у ко јој ни ред ре чи у ре че ни ци, ни раш чла ње ност 
го вор ног ни за, ни про зо ди ја ни је ви ше „при род на“ већ обра зо ва на по по е-
тич ким на че ли ма „ма тер ње ме ло ди је“. Упра во у ту ма че њу На ста си је ве ће ве 
ли ри ке, ко ја сво јим за го нет ним је зи ком по ни ре у све древ ни је сло је ве усме не 
пре да је, али и у сред њо ве ков но, хри шћан ско и ми стич ко ис ку ство, ис по љи ла 
се сва осо бе ност и те шко до сти жна из у зет ност Пет ко ви ће вог при сту па по-
е зи ји и кул ту ри, и то упра во на пла ну раз ре ше ња суп тил ног од но са по е зи је 
и му зи ке. 

Опи су ју ћи об ли ко ва ње ре че нич не ин то на ци је и на чи не пре у ре ђе ња 
је зич ке про зо ди је да би се до би ла ме ло ди ја у сти ху, Но ви ца Пет ко вић ис-
ти че да све то још увек не зна чи раз у ме ти шта је ме ло ди ја са ма по се би. Тек 
у об ја шње њу оно га што је На ста си је вић на звао „флу ид но би ва ње му зи ке“ 
до ла зи се и до то га. По јам „би ва ња“ че сто се по ја вљу је у На ста си је ви ће вим 
есе ји ма, са ра зно ли ким од ре ђе њи ма: „флу ид но би ва ње“, „чи сто би ва ње“, 
„ап со лут но би ва ње“, „над би ва ње“ и слич но. Тај, уз ма тер њу ме ло ди ју, сре-
ди шњи по јам На ста си је ви ће ве по е ти ке, Но ви ца Пет ко вић до во ди у ва зу са 
„тон ским зби ва њем“ о ко јем пи ше Едвард Хан слик, осни вач му зич ке есте-
ти ке. Му зич ко ле по, сма тра Хан слик, на ла зи се је ди но у то но ви ма и њи хо-
вој умет нич кој по ве за но сти. „Сми сле ни од но си ме ђу соб но при влач них то-
но ва, њи хо во са гла си је и опи ра ње, њи хо во од ми ца ње и су сти за ње, њи хо во 
успо ра ва ње и за ми ра ње, то је оно што из ла зи пред наш ду хов ни по глед и 
сви ђа се као ле по“ (ПеТковић 2004: 193). У од ре ђе њу „флу ид ног би ва ња“ и 
„ма тер ње ме ло ди је“ На ста си је ви ће вог сти ха Пет ко вић от кри ва ка ко је код 
овог пе сни ка ли ри ка све де на на чи сто је зич ке мо гућ но сти ко је се жу све 
ду бље у на сла ге ко лек тив ног пам ће ња. Рит мич ким раш чла ња ва њем и пре-
у ре ђе њем син так сич ких струк ту ра, оним што је На ста си је вић звао „де си ме-
три са ње је зи ка“, срп ска по е зи ја је као ни ка да ра ни је, по ни ра ла у све древ ни-
је сло је ве усме не пре да је, али и у сред њо ве ков но, хри шћан ско и ми стич но 
ис ку ство са чу ва но у је зи ку, оства ру ју ћи до да нас је дин ствен спој му зич ког, 
пе снич ког и мит ског. По ка зу ју ћи ко ли ко су про зо диј ске осо би не јед ног је-
зи ка по ве за не са осо би на ма на ци о нал ног ме ло са и кул ту ре, Пет ко ви ће ва 
ду бо ко по све ће на ту ма че ња На ста си је ви ће ве по е зи је по твр ђу ју да се пре лаз 
из по е зи је у му зи ку на ла зи на ме ђи где се су сти чу је зич ко пе снич ка и му-
зич ка по ло ви на је дин стве не ма тер ње ме ло ди је. „Де си ме три са њем“ је зич ких 
и ло гич ких струк ту ра по е зи ја уки да ана ли тич ку ста тич ност ра зу ма и у 
ме ло ди ји се отва ра пре ма „флу ид ном би ва њу му зи ке“.

Рав но пет де це ни ја де ли нас од Пет ко ви ће ве пр ве књи ге. Ме ђу ње ним 
есе ји ма на шао се и је дан из ван ре дан за пис о сред њо ве ков ним фре ска ма, о 
Бо го ро ди ци Ље ви шкој и ми ле шев ској ком по зи ци ји Ски да ње са кр ста. Фа-
сци ни ран склад ним и мир ним об ли чи ја ма на зи до ви ма на ших ма на сти ра 
ко ји, ме ђу тим, има ју по за ди ну од не ми ра, гр ча и по но ра, два де сет ше сто го-
ди шњи Пет ко вић за пи сао је та да и ове ре до ве: „Див на игра ру ку у ми ле-



шев ском Ски да њу са кр ста зби ва се над без да ном бо ла и смр ти. Рас цве та-
ва ју се ру ке као жи ви цве то ви, сво јом игром да ју нај леп шу ара бе ску у ко јој 
се укр шта мир и не мир, али тик до њих су два бол на ока све те же не у зе ле-
ној одо ри, два пре те ћа отво ра ни шта ви ла. Ето ту се де ша ва она ду бо ка 
дра ма умет но сти, и то је из вор ње не бес крај не ле по те, тај су коб са ни шта-
ви лом, са смр ћу, са бо лом. И три јум фу ју на тој фре сци те пре кра сне, људ ске 
ру ке, и три јум фу је та див на, крх ка игра жи во та. А из над ње“, за вр ша ва 
Но ви ца Пет ко вић, „ди же се бол на до сто јан стве ност, си гур ност и за го нет на 
хар мо ни ја“ (PetkovIć 1968: 230). Ви ше де це ниј ско Пет ко ви ће во про у ча ва ње 
књи жев но сти мо же се раз у ме ти као ве ли чан стве ни на пор да се раз ре ши та 
за го нет на хар мо ни ја умет нич ког тек ста, тог три јум фа људ ских ру ку над 
ни шта ви лом и смр ћу, на пор да се пој ми она ле по та ко ју нам је ди но умет ност 
мо же да ти. 
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Pre drag Ž. Pe tro vić

NO VI CA PET KO VIĆ AS AN IN TER PRE TER  
OF SER BIAN PO E TRY

S u m  m a r y

Pro fes sor No vi ca Pet ko vić de ve lo ped a re cog ni za ble in ter pre ti ve met hod for un-
der stan ding in no va ti ve trends in mo dern Ser bian po e try, from La za Ko stić to Vas ko 
Po pa. In his first bo ok, The Ar ti cu la tion of a Po em (1968), not only did es says on avant-
gar de po ets pre do mi na te, but each text ma ni fe sted Pet ko vić sʾ stri ving to pro ceed from 
in ter pre ting col lec ti ons of po e try and in di vi dual po ems to wards pon de ring cer tain the-
o re ti cal and ge ne ral her me ne u ti cal is su es. In his bo oks Es says on Ser bian Po e tics (1990) 
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and Es says on Ser bian Po ets (2004) Pet ko vić in ter prets the po e try and po e tics of our 
po ets by pro vi ding a de ta i led in sight in to the struc tu re of the ir ver se from the per spec ti ve 
of me tre, rhythm and in to na tion. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду 
Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за срп ску књи жев ност са ју жно сло вен ским књи жев но сти ма
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Др Не дељ ка В. Бје ла но вић

НО ВИ ЦА ПЕТ КО ВИЋ КАО ТУ МАЧ ДЈЕ ЛА  
МОМ ЧИ ЛА НА СТА СИ ЈЕ ВИ ЋА*

Текст на сто ји да пре до чи ге не зу и ре зул та те ба вље ња Но ви це 
Пет ко ви ћа На ста си је ви ће вим дје лом и по е ти ком, при че му су у 
об зир узе ти тек сто ви на ста ја ли у ра спо ну од пре ко по ла ви је ка. 
Па жња је по све ће на ко ли ко ра ду на ту ма че њу На ста си је ви ће ве 
по е зи је, про зе и дра ме, то ли ко и тек сто ло шким по сло ви ма ве за ним 
за при ре ђи ва ње Са бра них де ла, ко ји се, уо ста лом, по ка зу ју и као 
не раз дво ји ви, тј. ком пле мен тар ни.

Кључ не ри је чи: књи жев на те о ри ја, исто ри ја и кри ти ка, је зик, 
се ми о ти ка, син так са, лин гви сти ка, стих, је зич ка ре дун дан ца, ало-
гич ност, аван гар да.

Озна чи ти дје ло ва ње Но ви це Пет ко ви ћа у срп ској књи жев ној кри ти ци, 
те о ри ји и исто ри ји као из у зет но, а у по је ди ним слу ча је ви ма и кључ но, од-
но сно пре суд но, ни је пре тје ра на ни не кри тич ки гло ри фи ка тор ска оцје на. 
Ње го ве за слу ге и до ме ти ње го вог на уч ног ра да рас про сти ру се и ван на ше 
кул ту ре и је зи ка, бу ду ћи да је ри јеч о књи жев ном те о ре ти ча ру, исто ри ча ру 
и кри ти ча ру „европ ског ран га“, ка ко је то за би ље жио ње гов ду го го ди шњи 
ко ле га и са рад ник, Јо ван Де лић. 

Углав ном се сма тра да је Но ви ца Пет ко вић, ако би се ње го во хер ме не-
у тич ко ис ку ство уоп ште да ло све сти на јед ну удар ну од ред ни цу, пре вас-
ход но се ми о ти чар. Јо ван Де лић на во ди да је смрт пре ки ну ла ва жан Пет ко-
ви ћев по сао чи ји се обри си ја сно на зи ру – „за сни ва ње јед не се ми о тич ки 
усмје ре не те о ри је срп ске кул ту ре“ (Де лић 2012: 14). Он је и сам у из вје сном 
сми слу по ну дио те о риј ски оквир у ко ме се ње го ва прак са ту ма че ња и ра-
зу ми је ва ња срп ске књи жев но сти (у кон тек сти ма европ ске кул ту ре) кре-
та ла, и то у ва жним књи га ма Је зик у књи жев ном де лу: ва ри ја ци је на те ме 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Сме на по е тич ких па ра диг ми у срп ској по е зи ји ХХ 
ве ка: на ци о нал ни и европ ски кон текст (178016), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те 
и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.



Опо ја за (1978), Од фор ма ли зма ка се ми о ти ци (1984), као и у књи зи Еле мен ти 
књи жев не се ми о ти ке (1995), али је ипак по треб но на гла си ти да је, пре ма 
на шем ми шље њу, на ро чи то у сво јим доц ни јим ра до ви ма, Но ви ца Пет ко вић 
пре ва зи шао, или, још пре ци зни је, син те ти зо вао раз ли чи те те о риј ске при-
сту пе и њи хо ве алат ке не до зво ља ва ју ћи ни ка да да ме тод пре у зме текст, ни сам 
по сту пак ми сао. Ова, до зво ли мо се би на тре ну так ме та фо ру, ал хе мич ност 
ње го вих ана ли за све је из ра же ни ја ка ко ври је ме про ла зи, док, за ни мљи во 
је, њи хов је зик по ста је све при сту пач ни ји и (на из глед) јед но став ни ји. 

Је дин ство пре ци зне ана ли ти ке и бо га тих из ра жај них мо гућ но сти Пет-
ко ви ће вих ин тер пре та тив них ме то да до ве ли су до зна чај них ре зул та та јед-
на ко ка да се ба вио те о риј ским раз ма тра њи ма ге не зе и до ме та раз ли чи тих 
књи жев но те о риј ских шко ла, ко ли ко и пар ти ку лар ним књи жев ним дје ли ма 
нпр. Ду ша на Ма ти ћа, Ми ло ша Цр њан ског, Вла ди сла ва Пет ко ви ћа Ди са, итд. 

Ипак, онај дио Пет ко ви ће вог опу са што ра свје тља ва тај не пје снич ке, 
при по вје дач ке и дра ма тур шке ра ди о ни це Мом чи ла На ста си је ви ћа, сво де ћи 
под кров ту ма че ња и уре ђен фун дус ва ри ја на та, и ге не зу ко нач ног об ли ка, 
и узгло бља ва ње у ци клу се (или пак при по ви јед не збир ке), као и је зич ко стил-
ске, лин гви стич ке ана ли зе и, ко нач но, ту ма че ње и ра зу ми је ва ње ду ха и сми-
сла је зич ко у мјет нич ке тво ре ви не, за нас је на ро чи то дра го цјен. Чи ни нам 
се да не ће мо мно го по гри је ши ти ако при ми је ти мо да је На ста си је вић ау тор 
чи ји су сен зи би ли тет, ко ли ко и ка рак тер, мо жда и суд би на, на из вје стан 
на чин Пет ко ви ћу мо ра ли би ти бли ски ван гра ни ца уо би ча је ног ин те ре со ва-
ња за јед но књи жев но дје ло и ње го вог твор ца. Пра те ћи ње гов жи вот ни пут,1 
по ри је кло (гдје се уста но вља ва ју из вје сне до дир не тач ке из ме ђу књи жев-
ни ка и ње го вог ту ма ча), а за тим се де таљ но и тек сто ло шки ис црп но по све-
ћу ју ћи из да њу са бра них дје ла чи ја је ва ри јант ност по вре ме но до сти за ла 
мит ске раз мје ре, Пет ко вић као да и сам пра ти ону ста зу ко јом је сам На ста-
си је вић та ко са мо пре гор но и бес ком про ми сно хо дио, а ко јој су дви је кључ-
не во ди ље би ле страст пре ма је зи ку, ње го вој струк ту ри, исто ри ји, сми слу 
и над сми слу, као и ње го во мје сто у се ми о тич ком пан те о ну срп ске кул ту ре 
и ба шти не. С об зи ром на сте пен по кла па ња те мат ско-мо тив ског ре ги стра 
цје ло куп ног На ста си је ви ће вог дје ла са Пет ко ви ће вим ин те ре со ва њи ма и 
хер ме не у тич ким пан те о ном (је зик, ње го ва ду бља и за пре те на зна че ња, на-
ши ар хе тип ски сим бо ли као иден тит ске ло зин ке; фол клор, сред њо вје ков но 

1 У Јед ном по гле ду на На ста си је ви ће ву по е зи ју Но ви ца Пет ко вић би ље жи: „Крат ко 
ре че но, ни би о гра фи ја ни уче шће пе сни ко во у он да шњем књи жев ном жи во ту ни су из гле да ли 
мно го за ни мљи ви нај бо љим по зна ва о ци ма На ста си је ви ће ве по е зи је. Или бар не оно ли ко 
ко ли ко су за ни мљи ви код ње го вих са вре ме ни ка Ми ло ша Цр њан ског и Раст ка Пе тро ви ћа“ 
(1994: 11). Већ и ова крат ка фор му ла ци ја зву чи го то во као иза зов што га је ту мач сам се би 
по ста вио. И до и ста, Пет ко вић на ста вља: „До вољ но је, ме ђу тим, да се на ше за ни ма ње по-
ме ри на оно што је обич но од јав ног ока скри ве но и чи ни пе сни ков уну тар њи жи вот, ода кле 
нам и ње го ва по е зи ја до ла зи, па да мно го шта до би је дру га чи ји из глед. Он је бо гат и сло жен 
то ли ко да ће сва ком па жљи ви јем про у ча ва о цу при ре ди ти из не на ђе ња“ (1994: 12). 
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на сли је ђе, ко сов ски за вјет и њи хо во са вре ме но узгло бља ва ње, ре ин тер пре-
та ци ја у мо дер ној књи жев но сти и кул ту ри), ско ро је па ма гиј ско пи та ње да 
ли је На ста си је вић у Пет ко ви ћу до че као свог са вр ше ног чи та о ца, ту ма ча, 
или је пак ту мач про на шао иде ал но дје ло и ау то ра. Од го вор и ни је то ли ко 
ва жан, бу ду ћи да ре зул тат те шко да је мо гао по срп ску на у ку о књи жев но-
сти би ти пло до но сни ји. 

Ин те ре со ва ње Пет ко ви ће во за На ста си је ви ће во дје ло за чи ње се на са-
мом по чет ку ње го вих књи жев них по сло ва. Го ди не 1962, да кле као две де се-
тјед но го ди шњак, Но ви ца Пет ко вић об ја вљу је у Пу те ви ма на пет стра ни ца 
текст о се дам лир ских кру го ва. (Би ло је то је два го ди ну да на по што је сти-
гао у Са ра је во, на сту ди је.) Дис тан ца са ко је да нас по сма тра мо Мом чи ла 
На ста си је ви ћа, без ма ло чи тав ви јек по што су на ста ла ње го ва ва жни ја дје ла 
и, још ва жни је, кад му је ста тус кла си ка на ше ли те ра ту ре већ не у пит но 
за га ран то ван, кул тур но по е тич ко је окру же ње ко је не ва жи ка да мла ди Пет-
ко вић пи ше о ње му сво је пр ве тек сто ве: од смр ти Мом чи ла про шло је тек 
не што ви ше од два де сет го ди на, а кли ма за пре и спи ти ва ње тог дје ла, ње го ве 
ври јед но сти и зна ча ја је све са мо не по вољ на.2 За тим, 1964. го ди не, у са ра-
јев ском ча со пи су Из раз, из пе ра Но ви це Пет ко ви ћа из ла зи сту ди ја По ет ска 
ми сао Мом чи ла На ста си је ви ћа, ко ја ће че ти ри го ди не доц ни је, знат но про ши-
ре на и до пу ње на, по ста ти и по гла вље у Ар ти ку ла ци ји пе сме. Им пре сив но 
је ка ко два де сет тро го ди шњи ту мач већ ја сно са гле да ва основ не струк ту ре 
На ста си је ви ће ве по е ти ке, ба ве ћи се, вр ло ин ди ка тив но, упо ре до На ста си-
је ви ће вом про зом ко ли ко и по е зи јом, и по сма тра ју ћи их већ та да као не ку 
вр сту не раз дво ји ве цје ли не: „сав ви ла јет про ни че и др жи у је дин ству је-
дин стве на и не де љи ва ми сао. Из са бра но сти то га све та у сми сле но је дин ство 
про из ла зи сва ње го ва ле по та ... Збир ком при по ве да ка Из там ног ви ла је та 
Мом чи ло На ста си је вић је оме ђио цео је дан свет. Ту до го ре ва исти на све га 
На ста си је ви ће вог по ет ског де ла“ (ПеТковић 1968: 107, 116; под вла че ње на ше).3

2 На ро чи то по чет ком ше зде се тих го ди на ја вља ју се ути цај ни кри ти чар ски гла со ви 
ко ји о На ста си је ви ће вом дје лу (по но во) не по вољ но су де. Из ме ђу оста лих – то је ври је ме 
ка да не га тив не на пи се из да ју Оскар Да ви чо и Ми ло ван Да ној лић. Не што доц ни је, у од го-
во ру на текст Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа, Пет ко вић иден ти фи ку је оне по ли тич ке обра сце 
у ко је је „спа ко ва но“ На ста си је ви ће во дје ло, „у окви ре иде о ло шко-ре ли гиј ске“, е да би 
би ло и по е тич ки и иде о ло шки дис кре ди то ва но: но во ство ре ни по ре дак жу ља ли су и На ста-
си је ви ће ва по е тич ка ре дук ци ја по јав ног и за тва ра ње у „вла сти ту, срп ску тра ди ци ју“, ко-
ли ко и пред ста ва „ко лек тив ног, па три јар хал ног“, али на ро чи то, у по сљед њим фа за ма ства-
ра ла штва, пут ко ји га је „во дио кроз пра во слав ну дог му“ до ко нач не и пре чи шће не сли ке 
сви је та (оне исте сли ке ко ју ће Оскар Да ви чо на зва ти из мољ ча ним свит ком по сног, мр твог 
ста ро са вља, 1961: 58).

3 У го ди на ма ко је сли је де Пет ко вић ће овај став на до гра ђи ва ти, про ши ри ва ти и 
до пу ња ва ти но вим обра зло же њи ма: је дан од нај ва жни јих је сва ка ко онај ко јег из но си у 
На ста си је ви ће вој пе сми у на ста ја њу (1995), гдје се, раз ма тра ју ћи дво сте пе ност ци кли за-
ци је у лир ским кру го ви ма, освр ће на исти ком по зи ци о ни прин цип кру же ња и за тва ра ња 
кру жни це спро ве ден и у про зи (1995: 69–71).
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Удио фи ло зо фи је књи жев но сти, ин тер пре ти ра ња ег зи стен ци је као та кве, 
да кле ме та фи зи ке и он то(те о)ло ги је (па са мим тим и од го ва ра ју ћи стил – ре то-
рич ки не што по ви шен), при сут ни ји је ов дје не го у тек сто ви ма ко ји је ће о На-
ста си је ви ћу Но ви ца Пет ко вић пи са ти го ди на ма, од но сно де це ни ја ма доц ни је: 

Ту је за ме так оној чо ве ко вој сло бо ди ко ја ни је ни шта дру го до не-
спо ра зум са све том. Та при вид на сло бо да за во ди чо ве ка не би ћу ... Ка ко 
је све ви ше по ста јао све сним сво је из дво је но сти из це ли не да тог скло па, 
чо век је, по На ста си је ви ћу, са мо за бра на ма на сто јао да до сег не у се би 
на слу ће но ду бље су ша ство (ПеТковић 1968: 108, 109). 

Ипак, и у овом тек сту не за о би ла зно је би ло да се као удар ни об зна ни 
про блем ко ји (ис)трај но за о ку пља књи жев ног ту ма ча Но ви цу Пет ко ви ћа – 
на и ме су шти на, об ли ко ва ње, сим бо лич ки зна чај, од но сно ди фе рен ци јал ни 
ква ли те ти и по тен ци ја ли по ет ског је зи ка.4 На све га јед ној стра ни ци пр вог 
Пет ко ви ће вог огле да о На ста си је ви ћу от кри ва се при ро да пје сни ко вог из-
ра жај ног по ступ ка, ко ји је ту мач ис пр ва на звао оде ло тво ре ним је зи ком, 
од но сно исто вре ме но и пред ме том и ци љем са мог пје снич ког (при по вје дач-
ког, драм ског) ис ка за. Освр ћу ћи се (као на крај њу кон се квен цу На ста си је-
ви ће вог екс пе ри мен та и сту ди о зног ра да на овом по љу) на Хро ни ку мо је 
ва ро ши, Пет ко вић при мје ћу је да се је зик „оства рио као са мо де ло, а за то 
што је оде ло тво рен, он је ну жно мо рао да се ска ме ни. Ока ме ње ни го вор ни 
обр ти, елип тич ни спо је ви, ста ри је, и оне ока ме ње не, син так сич ке вред но сти 
па де жа, ста ри ја рек ци ја, све се то на ме ће не сво јом слу жбом, не го сво јим 
об ли ком и по ру ком. Сад је зик на ме ће сво ју по ру ку. Склоп је зи ка тре ба по 
ње му ин хе рент ној ме ри рас кло пи ти да би се у ње му по хра ње на ве за осве-
тли ла“ (ПеТковић 1968: 120–121). По треб но је са мо по вр шно по зна ва ти Пет-
ко ви ћев опус о На ста си је ви ћу да би се већ на пр ви по глед уста но ви ло да је 
у овом ми ни ја тур ном од лом ку, као у ка квом ну кле у су, са др жа но прак тич но 
све што ће у ве зи са На ста си је ви ће вим је зи ком у мно гим го ди на ма оку пи-
ра ти Пет ко ви ћа ту ма ча, и чи ме ће се он сту ди о зно и ми ну ци о зно ба ви ти. 

Бо ра вак пр во у Ру си ји, а доц ни је и у Ње мач кој на лек тор ским мје сти ма 
учвр сти ће Пет ко ви ће во ин те ре со ва ње за лин гво сти ли стич ка про у ча ва ња, 
али и пре суд но ути ца ти на об ли ко ва ње ње го ве те о риј ско-кри тич ке ми сли. 
„На га зив ши“ на Лот ма на5 (ка ко пи ше Јо ван Де лић), Пет ко вић је „на га зио“ 

4 У би о гра фи ји Но ви це Пет ко ви ћа Јо ван Де лић би ље жи да је на са мом по чет ку сту-
ди ја, вр ло срећ но, мла ди Пет ко вић до шао у до дир са дви је ва жне стру је у про у ча ва њу 
умјет нич ког дје ла, ко је су обје на ње га учи ни ле тра јан ути сак: про фе сор Дра ги ша Жив ко-
вић пре до чио му је до ме те ру ског фор ма ли зма, под ста као ин те ре со ва ње за пје снич ки је зик, 
шта ви ше, пот цр тао нео п ход ност ње го вог фор мал ног про у ча ва ња, док га је Иван Фохт 
упо знао са фе но ме но ло ги јом и он то ло шким при сту пом (делић 2012: 8). Од је ци оба прав ца 
очи глед ни су у пр вим Пет ко ви ће вим ра до ви ма, до ду ше очи глед ни је раз дво је ни не го што 
ће то ка сни је би ти слу чај.

5 Ко га је, уо ста лом, сво јим пре во дом и увео у на шу кул ту ру.
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и на ко нач ну, кључ ну фи гу ру свог на уч ног про фи ли са ња – је дин ство струк-
ту рал не по е ти ке, се ми о ти ке и, услов но, фор ма ли стич ких ме то да ис пи ти-
ва ња тек ста, ка рак те ри стич но за Лот ма на, у Пет ко ви ће вим ра до ви ма ова-
пло ти ће се пре вас ход но као функ ци о на лан ин тер пре та тив ни ме тод.

Хер ме не у ти ка пје снич ког је зи ка та ко по ста је и те ма јед ног ва жног, 
прем да крат ког, Пет ко ви ће вог по ле мич ког освр та с по чет ка се дам де се тих 
го ди на (Спе ку ла тив на ме то да Ра до ми ра Кон стан ти но ви ћа: на мар ги на ма 
сту ди је о М. На ста си је ви ћу, 1971). При зна ју ћи ау то ру са ко јим ула зи у по-
ле ми ку екс пре сив ну ши ри ну, за во дљив ме тод и ин тер пре та тив ну моћ, Пет-
ко вић га ипак оп ту жу је да је све на ве де но, баш у ве зи са На ста си је ви ћем, 
ста вио у слу жбу до ка зи ва ња соп стве не те зе чи ја је срж ван са мог умјет
нич ког дје ла, и ни је му ни при ро ђе на ни бли ска. „Кон стан ти но вић ми са о не 
и се ман тич ке им пли ка ци је пре у ве ли ча ва. Ми са о на ег зе ге за Ра до ми ра Кон-
стан ти но ви ћа као да пре ва зи ла зи гра ни це је зич ко-књи жев не тво ре ви не и 
по ста је са ма се би циљ“ (ПеТковић 1971: 12). Украт ко, при лич но отво ре но 
Пет ко вић ре зи ми ра да је Кон стан ти но вић учи нио не прав ду пје сни ку На-
ста си је ви ћу су де ћи му не пре ма има нент ној есте ти ци и ду хов но сти ко ју та 
по е зи ја, по сре до ва на спе ци фич ним је зи ком, ну ди, не го пре ма спољ ним, 
уна при јед кон стру и са ним мо де ли ма, па пра во ре кав ши и иде о ло шким обра-
сци ма, огр ну тим јед ним им пре сив ним ре то рич ко-хер ме не у тич ким пла штом. 

Де ци ди ра ју ћи да од свих умјет но сти по е зи ја баш нај ви ше гу би ка да се 
по ста ви у кру ти иде о ло шки кон текст, Пет ко вић дво стру ко по ен ти ра: он 
упу ћу је отво ре ну кри ти ку Кон стан ти но ви ћу да је од На ста си је ви ће ве по е-
зи је на чи нио зго дан пред мет за сво ју раз и гра ну ана ли тич ку фра зу и ми сао, 
те же ћи са мо и је ди но да по твр ди вла сти ту ми са о ну во ди љу, а исто вре ме но 
ин си сти ра, што ће у прак си го ди на ма и по твр ђи ва ти, да се На ста си је вић 
чи та и ту ма чи на спе ци фи чан на чин, уз упо тре бу свих ин тер пре та тив них, 
емо тив них, ми са о них, па и ин ту и тив них ору ђа и ме то да ко ји ту ма чу сто је 
на рас по ла га њу или до ко јих мо же до ћи. Ипак, Но ви ца Пет ко вић не про пу-
шта ни да из рек не круп ну по хва лу ра ду ко ји оспо ра ва, на гла сив ши да „ни-
је дан до са да шњи ин тер пре та тор ово га пе сни ка ни је као Кон стан ти но вић 
ус пео да за хва ти уну тар њу На ста си је ви ће ву про тив реч ност: ње гов ве ли ки 
екс пе ри мент у је зи ку, у ства ри, до сад je код нас нај ра ди кал ни ја не га ци ја 
је зи ка“ (1971: 13). Ште та се, ипак, огле да у то ме што је Кон стан ти но вић до-
тич ни за кљу чак ис ко ри стио као основ ста ва да све у На ста си је ви ће вом дје-
лу во ди за пра во ка уну тра шњем ока ме њи ва њу, оси ро ма ше њу, „сво ђе њу свих 
ди мен зи ја би ћа на јед ну“, што је про сто мо ра ло пред ста вља ти ди рек тан 
иза зов Но ви ци Пет ко ви ћу. „Спор о ње го вом је зи ку обе ло да њу је се и као 
не ра зу ме ва ње при ро де ње го во га по ет ског по ду хва та“ (1971: 13), ко на чан је 
Пет ко ви ћев суд о гра ни ца ма Кон стан ти но ви ће ве спе ку ла тив не ме то де, не-
моћ не да уђе у срж са мог је зи ка пје сни штва, бу ду ћи да му од ри че ди фе-
рен ци јал ни ква ли тет и чи ни га пред ме том ана ли зе ко јом се сви тек сто ви, 
и пје снич ки и не пје снич ки, јед на ко мо гу ту ма чи ти (са мо) као пу то ка зи као 
ту ма че њу ег зи стен ци јал них, он то ло шких пи та ња. 
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Ов дје ће мо учи ни ти скок од без ма ло дви је де це ни је пра те ћи би о гра-
фи ју и би бли о гра фи ју Но ви це Пет ко ви ћа; пре ћи ће мо, да кле, два де се так 
го ди на то ком ко јих је ана ли тич ка па жња ту ма ча би ла по све ће на ви ше не ким 
дру гим по сло ви ма не го са мом На ста си је ви ћу. Од но сно, ре кло би се да је та 
ду га па у за усло вље на ви ше зре њем пла но ва, оп шир ним при прем ним ра до-
ви ма, ко ли ко и тур бу лент ним го ди на ма у Пет ко ви ће вом жи во ту, не го од-
су ству ин те ре со ва ња за пи сца из на сло ва. Да је то та ко, свје до чи и ва жна 
1994. го ди на (ко ја са ло ги стич ке и прак тич не тач ке гле ди шта ни је мо гла 
би ти не по вољ ни ја за ка пи тал на дје ла и круп не по сло ве), у ко јој се прак тич-
но на по ре до по ја вљу је не ко ли ко пу бли ка ци ја ко је не са мо да су оби ље жи ле, 
го то во ам блем ски, на уч ни рад Но ви це Пет ко ви ћа, не го су и оста ви ле тра јан 
ути сак у на шој кул ту ри, про ду бљу ју ћи ви ше стру ко зна ња о жи во ту и дје лу 
На ста си је ви ће вом и ми је ња ју ћи на чин на ко ји се то дје ло пер ци пи ра (прем-
да је де ве де се тих го ди на про шлог ви је ка већ уве ли ко би ло увр шће но у 
срп ски књи жев ни ка нон). По ме ну те го ди не, на и ме, из ла зи збор ник ра до ва 
у из да њу Ин сти ту та за књи жев ност и умет ност Се дам лир ских кру го ва чи-
ји је уред ник упра во Пет ко вић, са ње го вим мо жда и нај ва жни јим тек стом 
на ову те му: Је дан по глед на На ста си је ви ће ву по е зи ју, али и текст Је зик, 
ме ло ди ја и по е ти ка у збор ни ку По е ти ка Мом чи ла На ста си је ви ћа, истог 
из да ва ча, чи ји је уред ник – та ко ђе Но ви ца Пет ко вић.6 Оба тек ста, али, тре ба 
на гла си ти, и обје пу бли ка ци је, пред ста вља ју пре крет ни це у ре цеп ци ји и 
ту ма че њу хер ме тич ног На ста си је ви ће вог пје снич ког и при по вје дач ког, па 
дје ли мич но и драм ског го во ра. У пр вом тек сту про на ла зи мо кључ не фор-
му ла ци је На ста си је ви ће ве по е ти ке баш из Пет ко ви ће вог пе ра, ко је су у 
на шој на у ци о књи жев но сти, ка да је о На ста си је ви ћу ри јеч, сте кле ре пу та-
ци ју ак си о ма:

Има, уз гред ре че но, код На ста си је ви ћа и не че га са мо пре гор ног до 
ме ре ко ја по вре ме но из ми че на шем раз у ме ва њу.

Ви ди се већ све то у пе сни ко во ме ра ду, у на чи ну ра да. Па ће мо од 
ње га и по ла зи ти. А не мо ра мо га по сма тра ти на ве ћој це ли ни, не го на 
сти ху или два, на де лу сти ха или на са мо јед ној сли ци. Он по пра ви лу 
не за хва та по ши ри ни, не го се на про тив, су жа ва иду ћи по ду би ни. Рад 
се не по сред но мо же пра ти ти, раз у ме се, на је зич ком гра ди ву. И она ко 
ка ко пе сник ме ња гра ди во, ви ди мо ток тран сфор ми са ња пе снич ке сли ке, 
уз не из бе жно обра зо ва ње не што дру га чи јег или са свим но вог зна че ња. 
Ми још не мо же мо зна ти ко ја је крај ња свр ха ових про ме на. Али за то 
уо ча ва мо не што што је ина че са свим очи глед но, а упор но нам из ми че 

6 У пр вом, оби мом за и ста скром ном збор ни ку Се дам лир ских кру го ва Мом чи ла На
ста си је ви ћа, што је бро јао све га 157 стра ни ца, а по том и у не што обим ни јој По е ти ци 
Мом чи ла На ста си је ви ћа, прак тич но су сви тек сто ви ва жни и не за о би ла зни, на че му, сва-
ка ко, тре ба за хва ли ти, осим њи хо вим ау то ри ма, и чвр стој (и стро гој) уред нич кој по ли ти ци 
по ко јој је Но ви ца Пет ко вић та ко ђе био чу вен.
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па жњи: да све оне, ску па узе те, во де от кри ва њу или пот пу но или де ли
мич но но вих и с њи ма пе снич ких мо гућ но сти. И то је већ до вољ но за 
нај о шти ју и не што дру га чи ју књи жев но стил ску ка рак те ри сти ку: по њој 
се На ста си је вић не из два ја, не го при дру жу је пе сни ци ма ко ји су из ве ли 
ʼпре врат у књи жев но сти’ 20-их го ди на. (1994: 13, под вла че ње на ше)

Ри јеч је, да кле, о сље де ћем: 1) нај при је о при ста ја њу на не мо гућ ност 
ко нач ног ра зр је ше ња по је ди них там них мје ста раз ма тра ног дје ла (што се 
ја вља ју и као по е тич ки чвор на, али и као хер ме не у тич ки за во дљи ва и фру-
стри ра ју ћа7); 2) за тим о по сту ла ту да је у осно ви сва ког пје снич ког оства-
ре ња, а на ро чи то оног са ам би ци јом да про из ве де по мје ра ње у ми шље њу, 
ре цеп ци ји – је зик, и да он ни ка да не сми је да бу де узет као не ка кав под ра-
зу ми је ва ју ћи фак тор пре ко ко га се ола ко пре ла зи, не го да смо као ту ма чи 
ду жни да му, сва ки пут и из но ва, по све ти мо за слу же ну ана ли тич ку па жњу; 
и нај зад, 3) о си ту и ра њу На ста си је ви ћа у исто ри ји на ше но ви је књи жев но-
сти. Упра во пра те ћи по е тич ка на че ла је зич ких по мје ра ња,8 Пет ко вић бар 
на из вје стан при дру жу је На ста си је ви ћа са вре ме ним књи жев ним по сле ни-
ци ма, иа ко на дру гом мје сту на гла ша ва да за зи ре од то га да га екс пли цит но 
на зо ве аван гард ним пје сни ком. Овај нео бич ни по ло жај На ста си је ви ћев у 
исто ри ји срп ске књи жев но сти Пет ко вић ће че сто ис ти ца ти: у На ста си је ви
ће вој пе сми у на ста ја њу, нпр. још јед ном ће би ти под ву че на пар ти ку лар ност 
ње го вог пје снич ког на сто ја ња у од но су на са вре ме на књи жев на стру ја ња, 
прем да пут ко јим На ста си је вић иде ни је су про тан, већ па ра ле лан оном ко ји 
за цр та ва ју оста ли срп ски аван гар ди сти. 

Текст Је зик, ме ло ди ја и по е ти ка на ста вља да ље у прав цу фик си ра ња 
кључ них та ча ка На ста си је ви ће вог из ра за. Он до но си и оп шир ни ју ана ли зу 
кон крет них сми са о них и је зич ких чво ри шта9, по пут ем блем ске ре че ни це 

7 „Оп ште је ми шље ње да је ли ри ка Мом чи ла На ста си је ви ћа из у зет но те шка за раз-
у ме ва ње. Од се дам лир ских кру го ва сма тра се да су бар два – Глу хо те и Ре чи у ка ме ну – у 
це ли ни хер ме тич на. А ни оста ле пе сме не сма тра ју се мно го лак шим. И нај бо љи знал ци 
за ста ју већ код њи хо во га је зич ког скло па“ (ПеТковић 1994а: 11). На дру гом, опет, мје сту 
Пет ко вић екс пли ци ра: „ако у срп ском пе сни штву ХХ ве ка има пра ве хер ме тич не ли ри ке, 
он да су то упра во ова два На ста си је ви ће ва кру га. Ни ви ше од по ла ве ка ту ма чи ма ни је 
би ло до вољ но да се ра за бе ру у њи хо во ме тка њу, да их је зич ки и сми са о но раз ни те у до-
след но спро ве де ној ана ли зи. А до след но про ве де на ана ли за зна чи: про ве сти је кро за све 
лир ске кру го ве, кре ћу ћи се од пр вог ка пе том“ (ПеТковић 1995: 71).

8 „Ве ли ка по е зи ја је она по е зи ја ко ја по мо ћу ма лих по ме ра ња у је зи ку ак ти ви ра 
ду бо ко по хра ње не у кул ту ри ег зи стен ци јал не чо ве ко ве ин фор ма ци је, оба ве ште ња и ис ку-
ства“, из ја вио је Но ви ца Пет ко вић 1992. го ди не (2009: 63). То је, ујед но, би ље жи Дра ган 
Ха мо вић (2012: 167), и је ди на ње го ва екс пли цит на де фи ни ци ја ве ли ке по е зи је ко ју је ика да 
дао. За нас не ма сум ње да је она по те кла, бар јед ним сво јим ди је лом, из не по сред ног (на-
ро чи то у тим го ди на ма) ис ку ства ра да на при ре ђи ва њу На ста си је ви ће вих са бра них дје ла 
ко ја из ла зе дви је го ди не ка сни је. 

9 Пет ко вић је ина че 1991. го ди не у Књи жев ној ре чи об ја вио и је дан кра ћи текст под 
на зи вом Го вор ни кли шеи код Мом чи ла На ста си је ви ћа чи ји су на ла зи ка сни је про ши ри ва ни 
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из при по ви јет ке Го ди на (Хро ни ка мо је ва ро ши), ко ја је по ста ла ка рак те ри-
стич на ко ли ко за На ста си је ви ћев при по ви јед ни ма нир, то ли ко и као бли став 
при мјер Пет ко ви ће вог хер ме не у тич ког ме то да. По ти ра ње гра ни ца из ме ђу 
де но та тив ног и ко но та тив ног, окре та ње је зи ка „на на лич је“, ди на ми зо ва ње 
чи та ња и ра зу ми је ва ње, ре ду ко ва ње у го вор ном је зи ку нео п ход не ре дун-
дан це (што по вла чи за со бом На ста си је ви ће во симп то ма тич но стврд ња ва-
ње, згу шња ва ње ис ка за), се ман тич ка опо ни ра ња и кон се квент не из мје не у 
про зо ди ји до во де до фор ми ра ња оне за На ста си је ви ћа то ли ко ка рак те ри-
стич не ма тер ње ме ло ди је. Ова син таг ма, ско ва на од са мог На ста си је ви ћа, 
у ту ма че њу ње го вог дје ла ра бље на је ра до и че сто, али се ње не пре ци зне 
де фи ни ци је, и још ва жни је прин ци па на ста ја ња – пре ко го ре опи са них је-
зич ких фе но ме на што за та ла са ва ју и пре ко ди ра ју сва ко днев ну про зо ди ју и 
ме ло ди ју ис ка за – по ду хва тио баш Но ви ца Пет ко вић.10 Он на јед ном мје сту 
на по ми ње и то да је На ста си је ви ћев кон цепт ма тер ње ме ло ди је два де се тих 
го ди на про шлог ви је ка вје ро ват но исто то ли ко пје снич ки про грам ко ли ко 
и су ма тра и зам Ми ло ша Цр њан ског – је ди на је раз ли ка што ни је то ли ко 
екс пли цит но пре зен то ван.

Ин ди ка тив но је, опет, што је и у овом ра ду јед на оп шир на лин гво сти-
ли стич ка ана ли за, са раз мје ра ма опи са по е тич ких по сту ла та, по све ће на 
упра во про зи:

Очи шћен од обич не ре дун дан це, је зик је за и ста код На ста си је ви ћа 
го то во сву да пре на прег нут. Оту да оп шти ути сак да он пи ше јед ном вр стом 
је зич ких фор му ла ко је, као и све фор му ле, с из ве сним на по ром пре од го-
не та мо не го што их не по сред но чи та ју ћи раз у ме мо. Пре не го што чу је-
мо шта нам го во ре, ми те фор му ле ви ди мо: ви ди мо ка ко су на чи ње не, 
ка ко их је пи сац кон стру и сао. Окре нут та ко кон струк тив ном стра ном 
пре ма на ма, је зик ко чи на ра ци ју... Ни ред у ре че ни ци, ни раш чла ње ност, 
ни про зо ди ја, ни шта ту ви ше ни је при род но, све је ви ше или ма ње кон-
стру и са но по но вој ме ри сти ха. Је ди но што ми ту ’не при род ност’ не при-
ме ћу је мо бу ду ћи да је мо ти ви са на зах те ви ма рит мич ког ни за. Али већ у 
про зи она нам уда ра у очи (ПеТковић 1994а: 17).

Ни зу до ка за да На ста си је вић ите ка ко при па да свом вре ме ну ка ко у 
на шим, та ко и у европ ским окви ри ма Пет ко вић при до да је и чи ње ни цу да 
се у ње го вом дје лу уки да ју гра ни це ме ђу жан ро ви ма, што је аван га рд на 

и укљу чи ва ни у по је ди нач не сту ди је и књи ге. Овај на слов по ми ње мо сто га што пред ста вља 
још је дан у ни зу до ка за ко ли ко је би ло Пет ко ви ће во ин те ре со ва ње за го вор не фор ме, ока-
ме ње не ко ли ко и жи ве, и за њи хо ве прин ци пе фор ми ра ња, а доц ни је и пре ко ди ра ња у 
умјет нич ком тек сту – бу ду ћи да су и са ме на гра ни ци из ме ђу обич ног, сва ко днев ног и је-
зи ка књи жев но сти. Овој те ми Пет ко вић ће се доц ни је вра ћа ти, а на ро чи то у на жа лост не-
до вр ше ном ру ко пи су Књи жев ни ме ђу свет.

10 Про зо диј ске осо би не јед ног је зи ка не сум њи во су ве за не за ње гов ме лос, при мје-
ћу је Пет ко вић, али та је на чел на при мјед ба са мо пр ви ко рак у ту ма че њу фе но ме на ма тер ње 
ме ло ди је код На ста си је ви ћа, а ни по што за вр шна кон ста та ци ја. 
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ка рак те ри сти ка par ex cel len ce. Осим то га, у овом се тек сту суп тил но под-
ву кла и бит на став ка у ре цеп ци ји: тј. раз лог за што је На ста си је вић био и 
остао тзв. „екс клу зи ван“ ау тор, при сту па чан ужем кру гу чи та ла ца. Ка да 
Пет ко вић ка же да ми ви ди мо ка ко су на чи ње не, ка ко кон стру и са не фор му ле 
На ста си је ви ће вог је зи ка, под за мје ни цом пр вог ли ца мно жи не он сва ка ко 
под ра зу ми је ва оба ви је ште ног чи та о ца, вр ло спе ци фич них зна ња и осје ћа ња 
за је зик.

А да би се о зна њи ма и про це си ма ко ји су до ве ли до те за мр ше не, али 
ипак са вр ше но ло гич не и свр сис ход не је зич ке кон струк ци је до шло, нео п-
ход но је би ло уста но ви ти од че га се кре ну ло да би као ре зул тат на стао твр-
ди, као ска ме ње ни, од но сно ис те са ни лик На ста си је ви ће ве по е зи је и про зе. 
И на пр ви и нај о вла шни ји по глед ја сно је да ни је мо гло би ти го во ра о не кој 
спон та ној ар ти ку ла ци ји, већ о му ко трп ном, фи ли гран ском ра ду, не пре ста-
ном бде њу над сти хом и ри јеч ју, али ко нач ни суд о при ро ди и оби му тог 
по сла мо гао је би ти до ни јет тек по што је Но ви ца Пет ко вић до вр шио11 при-
ре ђи ва ње кри тич ког из да ња На ста си је ви ће вих Са бра них де ла у че ти ри књи-
ге (I По е зи ја, II Дра ме, III Про за, IV Есе ји, бе ле шке, ми сли)12. „По ре ђав ши 
све ва ри јан те и вер зи је На ста си је ви ће вих дје ла, Пет ко вић се не са мо спу стио 
у пје сни ко ву ра ди о ни цу већ ју је по но во ожи вио, омо гу ћив ши ре кон струк-
ци ју на ста ја ња сва ког тек ста по је ди нач но и пра те ћи све ње го ве раз вој не 
фа зе. Тек сто ло шки рад је, да кле, прет хо дио ту ма че њу, по став ши му по ла-
зи ште и осно ва“ (делић 2009: 123) 

До јед ног ма њег бро ја ва ри ја на та ни је се мо гло до ћи и та су дје ла да та 
у свом за вр шном, фик си ра ном об ли ку, она ко ка ко су за те че на или об ја вље-
на (при ре ђи вач, ина че, при ље жно и по у зда но оби ље жа ва сва ку до ступ ну 
ва ри јан ту и гдје год је то мо гу ће озна ча ва и вре мен ски сли јед њи хо вог на-
стан ка, опи су је из вр ше не ко рек ци је и ин тер вен ци је, не про пу шта ју ћи ни 
да до дат но на по ме не да од ре ђе них ва ри ја на та не ма иа ко је њи хо во од су ство 
ио ле па жљи вом чи та о цу упа дљи во чим се упо зна са ор га ни за ци јом Са бра
них де ла). Са мо тех нич ки опис свих ва ри ја на та Фру ле (а има их 16) за у зи ма 

11 О Пет ко ви ће вом дје ло ва њу на по љу тек сто ло ги је Ду шан Ива нић (2009) би ље жи 
да она ни је би ла ње го ва при мар на на уч на ди ци пли на, али да се упра во на Пет ко ви ће вом 
при мје ру по ка за ло да књи жев ни струч њак за јед ног ау то ра мо же ура ди ти из ван ре дан по сао 
уко ли ко је „спре ман да о дје лу иза бра ног ау то ра ми сли на ни воу раз ли чи тих ту ма че ња 
тек ста, и, мо жда још ви ше, на са вла ђи ва њу от по ра ко је но се со бом пи смо и је зик, ма те ри-
јал по се би (хар ти ја, ру ко пис, књи га, а да нас но ви об ли ци по сре до ва ња тек ста), би о граф ски 
и оп шти ји исто риј ски кон текст, не књи жев на гра ђа (ако то по сто ји, јер се све пре о бра жа ва 
и око пи сца до би ја књи жев на свој ства). Ва љан тек сто ло шки рад под ра зу ми је ва об је ди ња-
ва ње ви ше књи жев но на уч них, кул тур но и сто риј ских и је зич ких ди сци пли на, те је ди но 
по у зда на књи жев но и сто риј ска и лин гво сти ли стич ка спре ма, уз не за о би ла зну акри бич ност, 
да ју по у зда не ре зул та те“ (иванић 2009: 131). 

12 Ово из да ње са бра них дје ла до ла зи, да кле, ви ше од по ла ви је ка по сли је оног ког је, 
не по сред но по На ста си је ви ће вој смр ти, уре дио Ви на вер уз по моћ при ја те ља и по ро ди це, 
и ко је је у де вет књи га иза шло 1938/389. го ди не.
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дви је стра ни це тек ста. За пје сму Го спи са чу ва но је 14 ва ри јант них ру ко пи са, 
за Зо ру 13, за Ђур ђев ке и Грозд по 11 – по сао очи глед но огро ман. „Са чу ван 
је из у зет но ве ли ки број ру ко пи са“, при зна је и сам при ре ђи вач (ПеТковић 
1994б: 602). Сва ка ко је и за ни мљи во и симп то ма тич но утвр ди ти да су На-
ста си је ви ће ви ра до ви без сво јих ва ри јант них прет ход ни ка по не кад баш они 
ко ји ту ма чи ма за да ју нај ви ше му ке. Та ко за Глу хо те сто ји: „Свих де сет 
пе са ма об ја вљу је се пре ма ПЛК (Пет лир ских кру го ва, на пом. Н. Б.), стр. 
51–60. Без ика квих из ме на. Ни је дан ру ко пис ни је са чу ван. Пре из ла ска ПЛК 
ни шта ни је штам па но, и ни до ка кве се вер зи је ни је мо гло до ћи“ (Пет ко вић 
1994б: 648, под вла че ње на ше).

Пре ма истом прин ци пу уре ђе не су и дра ме и њи хо ве вер зи је, ко јих, 
при род но је, има ма ње не го ка да је о по е зи ји ри јеч, као и про за. У ве зи са 
про зом, уз гред ре че но, Пет ко вић се на шао пред не до у ми цом – ка ко озна-
чи ти, на сло ви ти овај жан ров ски ди ску та бил ни, не ста бил ни дио На ста си-
је ви ће вог ства ра ла штва? О свом рје ше њу он је за би ље жио: 

Бли же жан ров ско од ре ђе ње хо ти мич но је из бег ну то – књи га је 
не у трал но на зва на Про за – нај ви ше за то што сам На ста си је вић у јед ном 
а̓у то фраг мен ту’ из 1927. го ди не за збир ку при по ве да ка Из там ног ви

ла је та из ри чи то ка же да је то за пра во ʼзбир ка лир ских ка зи ва ња’, а 
Хро ни ку мо је ва ро ши на зи ва ʼне за вр ше ни ци клус’ та квих ка зи ва ња. Је-
ди но су ра ни тек сто ви, у ру ко пи су, жан ров ски од ре ђе ни као при че. У 
кри ти ци се, ме ђу тим, уо би ча ји ло да се ̓ лир ска ка зи ва ња’ из две ју збир-
ки на зи ва ју при по вет ка ма, па ће мо се тим услов ним на зи вом и ми при-
вре ме но ко ри сти ти (ПеТковић 1991в: 841).

Дра го цје но је, та ко ђе, што су у из да ње са свим про прат ним ма те ри ја лом 
увр шће ни и ра ни и не до вр ше ни тек сто ви – пје сме, про за и дра ме: на њи ма 
се нај бо ље ви ди ге не за јед ног та лен та и из ра жај ног об ли ка. 

У књи зи IV, ко ја но си на слов Есе ји, бе ле шке, ми сли, по ред есе ји стич ких 
и њи ма срод них На ста си је ви ће вих тек сто ва (и на рав но, ва ри ја на та), про на-
ла зи мо и но вин ске члан ке, ре пли ке, На ста си је ви ће ва на став нич ка пре да ва-
ња, али и би о гра фи ју пи шче ву, као и би бли о гра фи ју све га што је об ја вље но 
и што се о ње му об ја ви ло (ау тор Г. Те шић). Све је, да кле, у овим са бра ним 
дје ли ма скро је но та ко да не са мо да је ожи вље на пи шче ва ра ди о ни ца, да се 
пред чи та о цем рас кри лио ме тод ње го вог ду го трај ног, си сте ма тич ног ра да, 
не го се из њих про мо лио и лик Мом чи ла На ста си је ви ћа од кр ви и ме са, 
пи сца, по што ва ног и во ље ног на став ни ка, при ја те ља, за љу бље ни ка у му-
зи ку и сли кар ство, чла на јед не по ро ди це чи ји су чла но ви ме ђу со бом би ли 
ве о ма бли ски, али и ау то ра ко ме су сме та ли по је ди ни на пи си и кри ти ке на 
ра чун ње го вог дје ла и ко ји се ни је ли био ни да се по вре ме но по ле мич ки 
об ра чу на ва, што се до не кле ко си са сли ком На ста си је ви ћа под ви жни ка и 
пу сти ња ка у ве ли ком гра ду, ка ква оп ста ја ва у на шем кул тур ном пам ће њу.

Јо ван Де лић би ље жи да су тек сто ло шко раз вр ста ва ње ва ри ја на та, про-
прат на об ја шње ња, а он да и фик си ра ње ко нач них вер зи ја до при ни је ли, уз 
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по вре ме ну су здр жа ну по ле ми ку са прет ход ним ту ма чи ма, да Но ви ца Пет-
ко вић ис пра ви по не ки кри ви суд13 и про из вољ ност у ту ма че њу На ста си је-
ви ће ве по е зи је, про зе и дра ме. Тек сто ло шки по сао, ко ји је у на шој књи жев-
ној прак си од у ви јек по сма тран као те го бан и за ме тан, ов дје се још јед ном 
по ка зао као не за о би ла зан и кљу чан, уо кви рен и те мељ ним ту ма че њем, 
мал те не пре тре са њем тог дје ла по за вр ше ном по слу. Кру ну тог по сла сва-
ка ко пред ста вља књи га На ста си је ви ће ва пе сма у на ста ја њу, об ја вље на 
1995. го ди не. На слов, до би јен по јед ном по гла вљу, сим бо ли чан је – он го-
во ри о те жњи за ино ви ра њем, про це сом, по кре том, за те жњом да се из бјег-
ну фик са ци ја и ко нач ност, ка ко у је зи ку, пје сми, та ко и у го во ру о њи ма. 

У уво ду у на слов но по гла вље (прет ход но есеј, штам пан у Збор ни ку 
Ма ти це срп ске, 1992. го ди не) Пет ко вић пот цр та ва ва жност про це са пра вље
ња, пи са ња пје сме, опо ни ра ју ћи им тзв. ро ман ти чар ске кон цеп те ра ђа ња и 
ис пје ва ва ња по е зи је, ко ји ин си сти ра ју на он тич ком мо мен ту сти хо тво рач-
ког по сла. „Ни је слу чај но што се о пра вље њу пе сме пи та ју кри ти ча ри и 
пе сни ци за хва ће ни та ла сом екс пе ри мен ти са ња и кон стру и са ња по чет ком 
ХХ ве ка, у до ба књи жев не аван гар де“ (1995: 67), би ље жи Пет ко вић, а ни је 
сва ка ко ни слу чај но, до да ли би смо са сво је стра не, што се истим тим ау то-
ри ма и кри ти ча ри ма и он сам не пре кид но вра ћа, по све тив ши им нај бо љи 
дио свог кри ти чар ског опу са. У овој књи зи, пак, де таљ но се ба ви про бле-
ми ма јук ста по зи ци о ни ра ња мо ти ва, сли ка и је зич ких, тј. из ра жај них рје-
ше ња (и ту се ана ли за вер зи ја по ка зу је као нео п ход на, кључ на), кре и ра ња 
син так сич ких и се ман тич ких па ра ле ли за ма, улан ча ва ња пје са ма и из град-
ње ци клу са, убје дљи во по ка зу ју ћи ка ко На ста си је ви ћев раз вој (пре ма јед ној 
упе ча тљи вој спа ци јал ној ме та фо ри) ни је ишао „по ши ри ни“, не го „по ду-
би ни“. У при лог тој те зи иде и кри ти ча ре ва кон ста та ци ја да је огра ни че ни 
фун дус мо ти ва ко ји ма се слу жи то ком ци је лог свој ства ра лач ког ра да На-
ста си је вић у пот пу но сти фор ми рао још сре ди ном два де се тих го ди на. 

Ова књи га је не ка ко и крун ски, ор ган ски на ста вак Са бра них де ла. Јо ван 
Де лић за пи су је: „Све оно што би оп те ре ћи ва ло ово кри тич ко из да ње, а што 
је дра го цје но и нео п ход но да се зна, Пет ко вић је об ја вио у књи зи На ста си
је ви ће ва пе сма у на ста ја њу“ (делић 2012: 14). Са ста вље на од тек сто ва и 
огле да пи са них и об ја вљи ва них ра ни је у ча со пи си ма и збор ни ци ма, она 
ипак пред ста вља је дин ство – у њој се ви ди про ми шље ност ду го го ди шњег 
про у ча ва ња, и сим би о за ра да тек сто ло га и ту ма ча. 

У го ди на ма ко је сли је де Но ви ца Пет ко вић ће се ви ше по све ти ти не ким 
дру гим књи жев ним пи та њи ма и по сло ви ма, али ће На ста си је ви ће во име ту 

13 Та ко, ре ци мо, Пет ко вић при сту па ко рек ци ји јед ног кри вог дој ма ме ђу про у ча ва о ци-
ма ко ји је био уста љен ка да је о На ста си је ви ће вој по е зи ји ри јеч – на и ме да је она „про ша ра на 
нео ло ги зми ма“. Овом вар љи вом ути ску до при но се два ком по зи ци о на на че ла по ло же на у 
те ме ље На ста си је ви ће вог пје снич ког по ступ ка: пр ви, да су нео ло ги зми рас по ре ђе ни по 
„удар ним“, нај хер ме тич ни јим мје сти ма, па се ду же пам те и сти че ути сак да их има мно го 
ви ше, а дру ги да се цје ло куп на син так са због сил ног са жи ма ња на ла зи че сто на гра ни ци 
да скли зне у не до пу ште на је зич ка од сту па ња (1995: 87). 
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и та мо не ми нов но ис кр са ва ти (не за о би ла зно је, нпр, да се по ја ви у Крат кој 
исто ри ји срп ске књи жев но сти, у Огле ди ма о срп ским пе сни ци ма и Огле
ди ма из срп ске по е ти ке, или у уни вер зи тет ском при руч ни ку По е зи ја и 
кри ти ка). Ево, нај зад, опет Мом чи ла На ста си је ви ћа и у књи зи На из во ру 
жи ве во де (2010), ко ја је иза шла пост хум но.14 „Ми не ма мо дру гог пе сни ка 
чи је ре чи тре пе ре у про тив реч ном до жи вља ју ну ми но зног: кад је чо ве ко во 
ваз не се ње у исти мах и ње го во по ни ште ње. Оту да нам се око На ста си је ви-
ће вих пе са ма стал но при ви ђа ми стич ки ним бус“ (ПеТковић 2010: 318). Осли-
ка на ау ра ми сти ке што леб ди из над крај њих кон се квен ци по сто ја ња и иш-
че зну ћа – ул ти ма тив на је ме та фо ра На ста си је ви ће вог ства ра ња. 

*

На кра ју, не сми је се за бо ра ви ти ни рад про фе со ра Пет ко ви ћа у на ста ви. 
Од го вор ност и по што ва ње тек ста, уз ко ри шће ње зна ња ком пле мен тар них 
на у ка, прин цип је на ко ме се ин си сти ра ло и ко ји је оста вљао у ама нет и 
сво јим сту ден ти ма. Ипак, је дан дру ги до би так да ле ко се жни ји је и ве ћи, а 
он се ти че љу ба ви и стра сти ко јим се при сту па по сло ви ма хер ме не у ти ке. 
Та ко је би ло и у на шем слу ча ју, и баш по во дом при зва ног пи сца. Кључ ни 
им пулс ка про у ча ва њу На ста си је ви ће вог дје ла и не у та жи ва же ља да се раз-
мр ша ва ју чво ро ви за ко је се че сто уна при јед зна да су гор ди јев ски – по те кли 
су од учи те ља ђа ку. Овај текст ма ли је знак за хвал но сти за тај до би так. 
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Др Све тла на С. Ше а то вић

ЈО ВАН ДУ ЧИЋ НА МЕ ЂИ ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ И МО РА*

Но ви ци Пет ко ви ћу1

„Ве ли ки брег Ле у тар ко ји се ди же из над мог род ног Тре би
ња, као мо дро плат но из ме ђу не ба и зе мље, но си илир ско или 
грч ко име по ре чи елеф те ри ја, што зна чи сло бо да. Са овог се 
бре га ви ди на ве дром да ну, пре ко мо ра ко је је у бли зи ни, оба ла 
Ита ли је. Тај ве ли ки ви до круг ни је био без ути ца ја на мој за ви
чај и ње го ве љу де.“ (Дучић 2003: 8)

У ра ду се ана ли зи ра по зи ци ја Јо ва на Ду чи ћа као пе сни ка и 
путoписца Ме ди те ра на у срп ској књи жев но сти. По себ на па жња је 
по све ће на Ја дран ским со не ти ма, Ду бро вач ким по е ма ма, али и 
пу то пи си ма Пи смо с Јон ског мо ра, Дру го пи смо из Грч ке и есеј Иво 
Вој но вић. Де ло Јо ва на Ду чи ћа се ана ли зи ра са аспек та но вих те о ри ја 
ге о фи ло зо фи је Ме ди те ра на у ко ји ма се по себ на па жња по све ћу је 
од но су коп на и мо ра на ге о граф ском, фи ло зоф ском и кул ту ро ло-
шком по љу. На ве де на Ду чи ће ва де ла се до во де у ве зу са ње го вим 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Сме на по е тич ких па ра диг ми у срп ској књи жев но сти 
20. ве ка – на ци о нал ни и европ ски кон текст (178016) фи нан си ран сред стви ма Ми ни стар ства 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је у Ин сти ту ту за књи жев ност и 
умет ност.

1 Овај текст је по све ћен про фе со ру Но ви ци Пет ко ви ћу по во дом де сет го ди на од ње-
го ве смр ти, али и ду га ко ји осе ћам пре ма ње му. Ка да сам по ла гала по след њи ис пит по све ћен 
20. ве ку у срп ској књи жев но сти код про фе со ра Пет ко ви ћа јед но од пи та ња био је и Ду чић. 
Има ла сам та да 23 го ди не и већ спре ман ди плом ски рад, али све је за ста ло код Ду чи ћа. 
По ло жи ла сам и про фе сор је био за до во љан, али ме је за мо лио да до ђем за де сет да на и да 
у ок то бар ском ро ку са мо још јед ном по раз го ва ра мо о Ду чи ћу. Та да ми је ре као: „Ви зна те 
Ду чи ћа. За што га не во ли те?“. До шла сам по сле де сет да на и опет од го во ри ла на сва пи та-
ња о Ду чи ћу, а про фе сор Пет ко вић ми је ре као:“ За во ле ће те ви Ду чи ћа. За то је по треб на 
зре лост и ис ку ство.“ Ове го ди не је тач но 20 го ди на од тог по ло же ног ис пи та по чет ком 
ок то бра и са да раз у мем, али и во лим Ду чи ћа, ње го во ми ло Тре би ње, пе сни ка на ме ђи два 
све та и пр вог ме ди те ран ца ме ђу на шим по е та ма. Би ле су по треб не го ди не, чи та лач ко и 
жи вот но ис ку ство. За хвал на сам про фе со ру Пет ко ви ћу и овај при лог је је дан део тог ма лог 
ду га из сту дент ских да на.
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хер це го вач ким по ре клом, обра зо ва њем, кул ту ром, ни зом ме ди те-
ран ских сим бо ла (сун це, мо ре, све тлост, сен ка, смрт, жи вот) и ре-
ли гиј ских до жи вља ја (фи гу ра Бо га) ко ји се на ла зе и у осталим 
ци клу си ма пе са ма (Ју тар ње, Сун ча не и Ве чер ње). У кон тек сту гео-
фи ло зо фи је и бро де лов ског по и ма ња про сто ра и исто ри је ода бра на 
де ла Јо ва на Ду чи ћа се ту ма че као об ли ци пр вог и пра вог ме ди тра-
ни зма у мо дер ној срп ској књи жев но сти.

Кључ не ре чи: Ме ди те ран, Хер це го ви на, Ду бров ник, ге о фи-
ло зо фи ја, коп но, мо ре, сун це, пеј заж. 

Но ви ца Пет ко вић је је дан од ве о ма рет ких ту ма ча ко ји је још се дам де-
се тих го ди на прет ход ног ве ка умео да про це ни и раз у ме ути цај кул ту ре на 
књи жев но де ло. То је би ла по сле ди ца ње го вих се ми о тич ких про у ча ва ња 
де ла Ју ри ја Лот ма на и пре во да књи ге Бо ри са Ус пен ског По е ти ка ком по зи
ци је. Се ми о ти ка ико не. С дру ге стра не, ту ма че њем књи жев ног де ла Бо ри-
са ва Стан ко ви ћа, Мом чи ла На ста си је ви ћа или Јо ва на Ду чи ћа Пет ко вић је 
увек ука зи вао на лот ма нов ски „упад“ кул ту ре и у књи жев но де ло и у све-
у куп но фор ми ра ње јед ног пи сца. Јо ван Ду чић је за Пет ко ви ћа био „пе сник 
стра шне ме ђе“ (ПеТковић 2007: 83)2 ста вља ју ћи у пр ви план ме та фи зич ке, 
ми са о не до ме те ње го ве по е зи је по ве за не у ци клу се Ју тар њих, Сун ча них и 
Ве чер њих пе са ма. Но ви ца Пет ко вић је је дан од пр вих ту ма ча у на шој кул-
ту ри ко ји је увек у ана ли за ма књи жев них де ла и пе сни ко вог по ре кла на ла-
зио ве зу по е тич ких од ли ка и је зич ких фи не са. Су сре ти кул ту ра, је зи ка и 
књи жев но сти су чво ри шта у ко ји ма је Но ви ца Пет ко вић био из у зет но успе-
шан, а ти ме је тек кроз се ми о тич ки при ступ отво рио пут сту ди ја ма кул ту-
ре, има го ло шким при сту пи ма ко ји ће сти ћи тек ка сни је кра јем осам де се тих 
и де ве де се тих го ди на про шлог ве ка у на шу на у ку о књи жев но сти. На по кон, 
Но ви ца Пет ко вић је био и пред сед ник уре ђи вач ког од бо ра ко ји је при ре дио 
Де ла Јо ва на Ду чи ћа у де вет то мо ва ко ји су об ја вље ни 2000–2001. го ди не 
по во дом пре но са по смрт них оста та ка Јо ва на Ду чи ћа из САД у ње го ву за-
вет ну цр кву Тре бињ ску Гра ча ни цу на Цр кви на ма. Због ни за раз ли чи тих 
окол но сти и при ло га ко ји ма је и про фе сор Пет ко вић до при нео и овај рад 
има усме ре ње ка опу су Јо ва на Ду чи ћа, на шем пр вом пра вом ме ди те ран ском 
пе сни ку ко ји је то био по ме сту ро ђе ња, кул ту ри, обра зо ва њу и лич ној во-
ка ци ји у пе сма ма Ја дран ски со не ти, Ду бро вач ке по е ме, али и пу то пи си ма 
о Кр фу, Ри му, Ати ни или Ави ли и у есе ју о Иву Вој но ви ћу. Ду чи ће во од ре-
ђе ње као пе сни ка ме ди те ран ца има упо ри ште у син те зи по ре кла, кул ту ре, 
обра зо ва ња и по е тич ких од ли ка ко је мо же мо от кри ва ти се ми о тич ки, сту-

2 Ду чи ћа као пе си ка ме та фи зич ке ме ђе ви ди нај пре Ми о драг Па вло вић и Јо ван Де-
лић. Наш рад иде у прав цу ге о фи ло зоф ске и кул ту ро ло шке ме ђе на ко јој је из ра стао Јо ван 
Ду чић. Јо ван Де лић га ви ди као пе сни ка ко ји ар ти ку ли ше об лик ме та фи зич ке ме ђе на г ла-
ша ва ју ћи: „У пје сма ма о Бо гу и смр ти Ду чић је углав ном ме та фи зич ки пје сник; пје сник 
оно стра не тај не“ (делић 2008: 89). 
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ди ја ма кул ту ре и но ви јим при сту пи ма ге о фи ло зо фи је. Од нос чо ве ка коп на 
и мо ра, спек тар ви ше стру ких сим бо ла Ме ди те ра на пред ста вља ју ме ђу на ко-
јој је из ра стао је дан ва жан део опу са Јо ва на Ду чи ћа. У збор ни ку Ac qua al ta 
Ме ди те ран ски пеј за жи у мо дер ној срп ској и ита ли јан ској књи жев но сти 
(2013) уз са рад њу са број ним ко ле га ма по кре ну ла сам пи та ње ме ди те ран-
ских пеј за жа и сим бо лич ких про сто ра ко ји су обе ле жи ли це лу ли ни ју у 
срп ској књи жев но сти од Ње го ша до са вре ме ног пе ри о да (шеаТовић дими
Тријевић 2013:11‒18). Ду чи ће ва по зи ци ја као пе сни ка Ме ди те ра на је при ме-
ће на већ код Ми ла на Ка ша ни на (кашанин 2004) али и у но ви јим сту ди ја ма 
(јаћимовић 2009; хамовић 2013). По себ но се ис ти че и нај но ви је ме сто Јо-
ва на Ду чи ћа у ан то ло ги ји Ma re ma re, an to lo gia po e ti ca me di ter ra nea об ја вље-
ној у Ита ли ји 2017. То је ан то ло ги ја ме ди те ран ских пе сни ка на ита ли јан ском 
је зи ку и ма тер њим је зи ци ма ко ја је пу бли ко ва на про шле го ди не у Ба ри ју и 
пред ста вља из у зет но ва жну по зи ци ју за на шег пе сни ка у та ко ши ро кој за-
јед ни ци на ро да и кул ту ра. Ду чић се у из бо ру од 50 пе сни ка на шао по ред 
Ка ми ја, Лор ке, Мон та леа, Ка ва фи ја, Ва ле ри ја, Ква зи мо да, Ун га ре ти ја. Бо ље 
дру штво ни је мо гао ни сам Јо ван Ду чић да за ми сли чак и у вре ме пу то ва ња 
по Ме ди те ра ну ка да су не ки од ових пе сни ка тек ула зи ли у књи жев ну сце ну 
Евро пе. На шег пр вог ме ди те ран ца тек ће мо от кри ва ти, а ње го ва во ка ци ја 
у те мат ском, мо тив ском и кул ту ро ло шком ви ду је си гур на осно ва ко ја се 
још увек от кри ва и са мо мо же мо да оче ку је мо пра во ме сто у кру гу пе сни ка 
Сре до зе мља. Ду чи ће вим пу тем кроз по е зи ју и есе ји сти ку кре ну ли су у по сле-
рат ној књи жев но сти Иван В. Ла лић и Јо ван Хри стић3. Ипак, по ред књи жев-
но и сто риј ских ли ни ја ко је на ла зи мо или тек са да на кнад но де фи ни ше мо у 
про те клом 20. ве ку нео п ход ни су нам и но ви ји при сту пи за ова ко ком плек-
сну те му. По сле ин те зив них гло ба ли стич ких при сту па и евро а тлант ских 
ори јен та ци ја је дан ве ћи број на уч ни ка вра ћа се Ме ди те ра ну или Сре до зе мљу 
као ма ти ци на ше ци вили за ци је. У том сло же ном ге о фи ло зоф ском по гле ду 
мо же мо још ја сни је раз у ме ти Ду чи ће ву по е зи ју, али и пу то пи се и есеј о Иву 
Вој но ви ћу као ср жне об ли ке са мо све сти о ме ди те ран ској ори јен та ци ји де ла 
срп ске кул ту ре и ду гом тра ја њу на ње ним руб ним под руч ји ма упр кос при-
мед би Јо ва на Де ре ти ћа да је „на ша те жња ка мо ру би ла ви ше сан не го 
ствар ност“. Књи жев ност и жи ви од сно ва, али Ду чи ће во род но тло је и ис ку-
стве ни еле мент про сто ра на ру бо ви ма коп на и мо ра где су про зра ци све тлог 
и пла вог не ба ми сао о Сре до зе мљу и све тло сти ко ју ће тек раз ви ја ти Пол 
Ва ле ри у Ме ди те ран ским на дах ну ћи ма и Ал бер Ка ми у Ми ту о Си зи фу. 
Ју жњач ка ми сао до би ће сво је пе сни ке и фи ло зо фе не ко ли ко де це ни ја по сле 
Ду чи ће вих Ја дран ских со не та, Ду бро вач ких по е ма, ни за пу то пи са о гра до-

3 У ни зу до са да шњих сту ди ја ту ма чи ла сам де ла Јо ва на Хри сти ћа и Ива на В. Ла ли ћа 
као пе сни ка и есе ји ста по сле рат ног пе ри о да ко ји су да ли но ви до при нос у ме ди те ра ни за-
ци ји на ше књи жев но сти са ја сним упо ри шти ма у исто ри ји и кул ту ри на шег на ро да. Оба 
пе сни ка су на из ве стан на чин ба шти ни ци Ду чи ћа и ње го ве иде је о Ме ди те ра ну. Ви ди оп шир-
ни је у шеаТовићдимиТријевић 2013: 455‒486).
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ви ма Сре до зе мља (Крф, Ати на, Дел фи, Ка и ро, Рим, Ави ла) и есе ја о Иву 
Вој но ви ћу ко ји ја сно де фини ше на ше обри се коп на и мо ра, ди нар ског и при-
мор ског све та. 

У фи ло зо фи ји и на у ци о књи жев но сти у по след њих де сет го ди на раз-
ви ја се и тер мин „ге о фи ло зо фи ја“ (SaFFIottI 2007; реСТа 2017) ко ји ана ли зи ра 
кроз не ко ли ко ди сци пли на од нос чо ве ка и про сто ра у ко ме жи ви. По себ но 
зна чај но де ло је фи ло зоф ска и кул ту ро ло шка рас пра ва Ка те ри не Ре ста Гео
фи ло зо фи ја Ме ди те ра на (2012) ко ја се усме ра ва на сим бо ли ку од но са чо ве ка 
коп на и су да ра са мо рем ко ја обе ле жа ва све гра ни це Ме ди те ра на, а ја дран-
ске оба ле су по себ но ти пич не по број ним ува ла ма и ду бо ким кон так ти ма 
две це ли не. У са вре ме ном све ту где се ме ња ју по зи ци је Ме ди те ра на као јед-
ног за тво ре ног мо ра и Атлан ти ка као гло бал ног све та, Ја дран ско мо ре се са 
тач ке гле ди шта чо ве ка Бал ка на мо же ви де ти као јед но ве ли ко је зе ро, али пре-
ко тог је зе ра се пру жа по гле да са Ду чи ће вог Ле о та ра до Ита ли је. То је зе ро 
или Ја дран ско мо ре ни је ли ше но број них од ли ка ме ди те ран ских ка рак те-
ри сти ка упра во у су сре ти ма коп на и мо ра. Ду чи ћев по глед сти же из за ле ђа 
мо ра, са по след њих де ло ва Бал кан ског ма си ва и отва ра ви до круг ка дру гој 
оба ли ко ју обе ле жа ва и дру га кул ту ра, ци ви ли за ци ја и ге о граф ске осо би не. 
Све то де фи ни ше ге о фи ло зоф ски при ступ ко ји је Ду чић у на ве де ном ци та-
ту у мо тоу овог тек ста на звао ве ли ким ви до кру гом ко ји оста вља тра га на 
ње гов за ви чај и љу де. Та кав су срет љу ди из за ле ђа са ути ца ји ма мо ра ко је 
пре ва зи ла зи ге о граф ску од ред ни цу и по ста је кул ту ро ло шки сим бол отва ра 
нам про стор за но ва раз у ме ва ња и ана ли зе Ду чи ће ве по зи ци је у на шој књи-
жев но сти, ње го ве сли ке све та у ко ме ни је мо гу ће из бе ћи тер мин „за ви чај“ 
и љу де ко ји су са тог про сто ра по ни кли. Су дар за ле ђа и мо ра је да ле ко ви ше 
од ге о граф ског и кул ту ро ло шког су сре та и са вре ме на ге о фи ло зо фи ја је да ла 
по твр ду за ту вр сту ис тра жи ва ња. Ге о гра фи ја, кул ту ра, иден ти тет, је зик, 
на сле ђе, за ви чај и сим бо ло ги ја ар те фа ка та ан тич ког кор пу са умет но сти са 
по себ ним уде лом ду бро вач ког ре ги о на пред ста вља сло же ну сли ку ко ја се 
пру жа кроз Ду чи ће ву по е зи ју, а по том и пре ко пу то пи са, све до шпан ске 
Ави ле4. Ка те ри на Ре ста ве о ма пре ци зно обе ле жа ва тај су срет и сим бо ло ги ју 
мо ра и за ле ђа: 

4 Ду чић у Пи сму из Шпа ни је опи су је Ави лу, али и То ле до, Еско ри јал као цен тре 
кра љев ске мо ћи Шпа ни је ко ја ни је на мо ру, обе ле же на је про сто ром су ро ве за рав ни без 
зе ле ни ла оди шу ћи нај ра ди кла ни јим по те зи ма ка то лич ке цр кве. Та ква Шпа ни ја ко ја ни је 
про зрач на већ ду бо ко кон ти нен тал на и вер ски ра ди кал на од би ја Ду чи ћа, па то не ће би ти 
Ме ди те ран већ ду би на Пи ри ни је ског по лу о стр ва. На жа лост Ду чић ни је упо знао мул ти ет-
нич ку Кор до бу или бе лу Се ви љу, Гра на ду као нај леп ше при ме ре у ко ји ма про ди ре све тлост 
и ме ша ви на арап ске и хри шћан ске кул ту ре. Ми лош Цр њан ски ће от кри ти страст Се ви ље 
и сву кул ту ро ло шку ши ри ну Ме ди те ра на. У по ре ђе њу са Ита ли јом за Ду чи ћа је Шпа ни ја 
мрач на и те шка опи су ју ћи То ле до, Се го ви ју, Сан тја го, Еско ри јал, Ави лу: „У овим ста рим 
шпан ским ме сти ма где по сто ји само гра нит и сен ка, све је из ра же но ка ме ном, ис пе ва но 
сту бом, при ти сну то пло чом, над ви ше но зи дом. Шпа ни ја ни кад ни је мо гла да одво ји ле по-
ту од ту ге, ни ве ру од оча ја ња. [...] Јед на стра шна ве ра без ми ло ср ђа и јед на пе шча на зе мља 
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„Ме ди те ран је пак се ћа ње на јед ну дру га чи ју про шлост; у свет ским 
раз ме ра ма, је дин стве но ис ку ство су сре та из ме ђу коп на и мо ра, про стор 
по де ле ко ји одва ја и раз два ја, али та ко ђе и по ве зу је и об је ди њу је, по спе шу-
ју ћи пре пли та ње иден ти те та ко ји, у не пре ста ном су о ча ва њу, же ле да оста ну 
раз ли чи ти. У том плу ра ли те ту гра ни ца и те ри то ри ја, пред ста вљао је про стор 
су ко ба, али та ко ђе и из ван ред них су сре та ња, про стор не ис црп ног по ре ђе ња 
са дру гим, спре ча ва ју ћи и убла жа ва ју ћи сва ко дра стич но сво ђе ње на исто, 
re duc tio ad unum. Из тог мо ра раз ли ка ро ђе на је Евро па, не сво дљи ви плу ри
вер зум на ро да и је зи ка, под стак ну тих да во де ди ја лог, на гна них на не пре-
кид ни на пор пре во ђе ња и уда ља ва ња“ (реСТа 2017: 36‒37). 

Овај ци тат као да нам отва ра сву сло же ност Евро пе, ње них ме ди те ран-
ских гра ни ца, ме ша ви ну кул ту ра на обо ди ма ко ји се ме ша ју са кон ти нен-
тал ним све том и исто вре ме но по ста ју део Ду чи ће вог ви до кру га ко ји са 
Ле о та ра по сун ча ном да ну до се же до оба ла Ита ли је. За раз ли ку од Ан дри-
ћа ко ји ће у при по вет ка ма Ду бро вач ка ве ја ви ца и Два за пи са бо сан ског 
пи са ра Дра же сла ва по ка за ти још оштри је су да ре бо сан ског све та са ду бро-
вач ким го спа ри ма Ду чић јед но став но као да ве ли ким де лом свог ду хов ног 
и кул ту ро ло шког би ћа већ при па да том ме ди те ран ском или ја дран ском 
све ту. На по кон, са мо 20 ки ло ме та ра од оба ла Ду бров ни ка је до вољ но да се 
са ве тро ви ма са мо ра у Тре би њу сто пе број не осо би не све та на мо ру и овог 
све та ко ји жи ви у ње го вој не по сред ној бли зи ни. Ја дран ско мо ре, као и цео 
Ме ди те ран је мо ре ко је спа ја и раз два ја5 као што на ши рој ма пи ме ди те-
ран ског све та ме ша ју на ро ди и кул ту ре. Хе гел у Фи ло зо фи ји исто ри је на-
по ми ње да је упра во „обал ски по јас по ве зан не по сред но с мо рем“ (хегел 
2006: 107). Мо ре ни је фак тор раз два ја ња већ има уло гу ује ди ни те ља јер 
„са мо пла ни не раз два ја ју“ за кљу чу је Хе гел и ти ме као да су сје ди ње ни Ду-
чи ћев ви до круг са свим ре фер нци јал ним тач ка ма ње го вог хер це го вач ког 
про сто ра, кул ту ре и на сле ђа са из ла ском на мо ре као дру гом, а ипак бли ском 
кул ту ром. Кон ти не тал на Шпа ни ја због то га ни ка да не ће би ти бли ска Ду-
чи ћу док ће га фа сци ни ра ти Крф, Рим, Ати на. Ду чић на ме ђи Хер це го ви не 
и мо ра где се мо ре усе ца у коп но и до но си бла ге ве тро ве са ми ри сом со ли 
пред став ља но ву сли ку у на шој књи жев но сти на по чет ку ми ну лог ве ка и та 
ли ни ја је обе ле же на пе сни ко вим лич ним по ре клом, ге о граф ским по ло жа јем 
и кул ту ра ма ко је се су да ра ју на тим обо ди ма у за ле ђу мо ра.

без ле по те на пра ви ли су тра гич ну ду шу шпан ског чо ве ка. Шпан ско ка то ли чан ство не ма 
ону па ган ску на сме ја ност и ве дри ну ка то ли чан ства та ли јан ског. У Шпа ни ји је ве ра је зо-
ви та, ор то док сна, сви ре па. Та ли јан ско је ка то ли чан ство је лин ско, а шпан ско је је вреј ско“ 
(дучић 2000б: 197). Ви ди де таљ ни ја ту ма че ња Ду чи ће вог до жи вља ја Ша ни је и мо дер ни ста: 
видаковићПеТров 2017: 62‒87.

5 Ме ди те ран су број ни са вре ме ни фи ло зо фи, исто ри ча ри са гле да ли упра во као мо ре 
ко је спа ја и раз два ја или мо ре усред коп на над ко јим коп но до ми ни ра, али су на ро ди због 
свог ге о граф ског по ло жа ја усме ре ни јед ни на дру ге. Ди ја лог две оба ле је оп шта сли ка ко ју 
ве о ма ја сно де фи ни ше Ф. Хор ка ни у: horchanI 2005.
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Јо ван Ду чић је је дан од нај ве ћих пе сни ка срп ске књи жев но сти 20. ве ка и 
пред ста вља не спор не вр хо ве у на шој исто ри ји књи жев но сти од Пе тра Пе тро-
ви ћа Ње го ша, Ла зе Ко сти ћа до Вас ка По пе и Ива на В. Ла ли ћа. Ма ло је пе сни-
ка у исто ри ји срп ске по е зи је ко ји су има ли та ко ве ли ки опус и сре ћу да се шко-
лу ју у ино стран ству, жи ве у уло зи ди пло ма те ши ром Евро пе спа ја ју ћи нај бо ље 
те ко ви не свет ске књи жев но сти и срп ског кул тур ног на сле ђа. Ду чић је ро ђе њем 
у Тре би њу већ био пред о дре ђен на су сре те ди нар ског кр ша и ме ди те ран ских 
ве тро ва. То је је дин ство ко је је оства рио у сво јој по е зи ји кроз ам би јент при-
ро де, кул ту ро ло шких су да ра, књи жев ног на сле ђа и због то га га мо же мо сма-
тра ти на шим пр вим пра вим ме ди те ран ским пе сни ком. У Пи сму са Јон ског 
мо ра Ду чић се се ћа де тињ ства и пр вих ис ку ста ва ко ја је сте као уз мо ре:

„Од у век сам осе ћао не ки там ни ата ви зам за ве ли ке во де. Ни кад 
ни сам имао ср ца пре ма апа тич ној ле по ти по ља, или гру бој и сту де ној 
ти ши ни бре га, ни сам не зна ју ћи за што. Као да су мо ји пре ци би ли гу-
са ри или жи ве ли пе ва ју ћи на во ди и пљач ка ју ћи по коп ну! Још но сим у 
па ме ти све ма ле за то не по на шој ду бро вач кој оба ли ку да сам ту ма рао 
де те том. Си ла зио сам на во ду с пр вим зра ком сун ца, да се вра тим ку ћи 
тек кад ме отуд оте ра ноћ или олу ја. Та са мот на и слат ка ме ста не ка да-
шње хер це го вач ке оба ле, где сам из мо ра из вла чио но ге и ру ке окр ва-
вље не у ло ву на ра ко ве, и где ме по све днев но ује да ло сун це и пе кла 
мор ска пр жи на. Ма ли за то ни у ко јим сам гле дао све ко смич ке бит ке 
све тло сти и мра ка!...У очи ма пу но мо дри ла не ба и мо ра; у ко си пу но 
со ли; у ду ши пу но ро мо ре ња бо ри ћа и смре ке...“ (дучић 2000б: 102).

Ду чић тек у пу то пи си ма ко ји на ста ју у зре лом жи вот ном до бу ре тро-
спек тив но об на вља ис ку ство мо ра, од ра ста ње уз ду бро вач ке оба ле и по вра-
так у уну тра шњост ка сно но ћу. У Пи сми ма са Јон ског мо ра Ду чић пре ци зно 
опи су је фло ру и фа у ну ду бро вач ких за то на, па су ту ми ри си бо ри ћа и смре ка, 
ва здух има ми рис ру зма ри на и ја сми на, а из над ле те ја та ла ста. За Ду чи ћа 
је мо ре са мо оно ду бро вач ко мо ре јер спо зна ја мо ра је мо гу ћа са мо ако се 
то до га ђа у де тињ ству. Коп но је апа тич но, сту де но и ти хо и та кве бре го ве 
и по ља ће Ан дрић у при по вет ка ма на зва ти „бр ђан ском ту гом“ ко ја оба ви ја 
љу де ко ји до ла зе из уну тра шњо сти у Ду бров ник. У ни зу при по ве да ка о 
бо сан ском пи са ру Дра же сла ву Ан дрић је ис та као упра во ово што и Ду чић 
на зи ва „гру бом и сту де ном ти ши ном“, „апа тич ном ле по том“ ко ја га од би ја 
док је ње го вој „ду ши пу ној ро мо ре ња“ при јат ни је уз мо ре и на све тло сти 
Сун ца ко је се од ра жа ва на пу чи ни. Овим ма лим опи си ма и ре тро спек ци ја-
ма до жи вља ја нај ра ни јег де тињ ства утка ним у пу то пис по Јон ском мо ру 
Ду чић пле ди ра за „ју жњач ку ми сао“ и фи ло зо фи ју пред со кра то ва ца ко ји 
ће у све тло сти ви де ти исти ну и ле по ту. За Јо ва на Ду чи ћа свет све тло сти и 
сун ча не стра не на су прот хи пер бо реј ским ма гла ма је онај про стор ко ји је 
осе ћао и раз у ме вао ге о фи ло зоф ски као свет бо љих мо гућ но сти. Лич но ис-
ку ство у де тињ ству је пре суд но за раз у ме ва ње мо ра ко ме је Ду чић очи то 
при па дао сен зи би ли те том и ме стом ро ђе ња:
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„Тре ба слу ша ти мо ре де те том, успа вљи ва ти се њи ме у сво јој ко-
лев ци, као ду гом мај чи ном пе смом. И бу ди ти се у ври ску и пла чу за 
вре ме ње го вих гор ких екви но ци ја. Ко ни је мо ре по знао на тај на чин 
он да оно ни је страст ко ја за лу ђу је, не го са мо ле по та ко ја за ди вљу је“ 
(дучић 2000б: 103).

У ци клу си ма Сен ке по во ди, Ду ша и ноћ Ду чић је пе сник хер це го вач-
ких пеј за жа, при ро де, али је, пре све га, ра ци о на лан док у Ја дран ским со не
ти ма пре ла зи у при мор ски ам би јент у ко ји уно си ви ше има ги на ци је, си не-
сте зи ја, јар ких бо ја и шу мо ва. Са мо тим по ре ђе њем раз ли чи тих пеј за жа, 
кон ти нен тал ног и при мор ског от кри ва мо упра во „сту де ну ти ши ну бре го ва“ 
и у Ја дран ским со не ти ма „све тлост и про зрач ност мо ра“. Ни је сто га слу-
чај но Ду чић у пу то пи су са Јон ског мо ра за пи сао:

„Али мо ре у де тињ ству, то је от кри ће и са зна ње не чег цен трал ног 
у жи во ту, од ко јег се ви ше ни шта не мо же одво ји ти кроз на ше сре ће и 
не сре ће на зе мљи. Мо ре у де тињ ству то је пра во уче ње о ве ли чи ни, чи-
сто ти и мо ћи“ (дучић 2000б: 103).

У пе сми Под не ко ја је на ста ла пре 1918. го ди не Ду чић ожи вља ва ат мо-
сфе ру острв ског по дне ва као тре нут ка ап со лут ног ми ра у ко ме лир ско ја 
ужи ва у иди лич ном про сто ру где треп ти „слан и мо дар ми рис мо ра“, „шу ме 
оле ан дри“, „љу би ча сте го ре“, а „га леб све тлу ца“ над пу чи ном мо ра. У овој 
пе сми Под не Ду чић афир ми ше ме ди те ран ску ат мос фе ру жар ког по дне ва, 
пеј за жне тре нут ке то пли не, ја сно сти све та и сун ца у зе ни ту са де та љи ма 
фло ре и фа у не хер це го вач ког кр ша и обал ског де ла Ду бров ни ка:

Кад остр вом пу ним чем пре са и бо ра,
Мла до, круп но сун це пр жи, пу но пла ма;
И треп ти над шу мом и над оба ла ма
Слан и мо дар ми рис про лет ње га мо ра.
(...)
Не мо сто је у њој сре бр на сте, род не
Оба ле и вр ти; и све тли и па ли
Мла до, круп но сун це; и не шу ште ва ли,-
Га леб још све тлу ца. Мир. Сву да је под не (дучић 2000а: 30).

Све су то ме та фо рич ке и си не сте зиј ске сли ке, збир осе ћа ња и при мор-
ског пеј за жа ко је се ја вља ју пр ви пут у срп ској по е зи ји на по чет ку 20. ве ка. 
То је ме та фи зи ка епи фа ниј ског по дне ва и Сун ца ко ју ће раз ви ти Иван В. 
Ла лић у пе сми Сте ри ји но под не, Рав но дев ни ца, Ни кад са мљи и Јо ван Хри-
стић у пе сми Mez zo gi or no (в. шеаТовић 2015: 37‒42).

Ја дран ски со не ти пред ста вља ју ве ли ки ис ко рак у Ме ди те ран и по то ме 
је Ду чић наш пр ви пе сник ко ји је опи сао тај про стор, али и ње го ву исто ри ју. 
Ка ко је Ми лан Ка ша нин за па зио:„Ду чић уно си у срп ски пеј заж дис крет ну 
ти ши ну и ве ли ку све тлост. Ни у чи јим сти хо ви ма не ма то ли ко сун ца и не ба, 
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то ли ко сја ја и про стран ства као у ње го вим Ја дран ским со не ти ма. У Ду чи-
ће во вре ме, кад за ве ћи ну Ср ба Ја дран ни је био ре ал ност не го сан, ти сти-
хо ви су би ли ви ше не го пе сме – би ли су от кри ће“ (кашанин 2004: 231). 
Овим ци клу сом Ду чић је увео и со нет у мо дер ну срп ску по е зи ју до ка зу ју ћи 
све мо гућ но сти те фор ме ко јој ни су би ли скло ни ста ри ји пе сни ци срп ске 
књи жев но сти. Ду чић је са Ра ки ћем и да нас остао мај стор со не та и вер си-
фи ка тор ског уме ћа. Ци клус Ја дран ски со не ти је због то га ве о ма зна ча јан 
за раз вој срп ске по е зи је. От ме ност со не та као фор ме и те ма ти ка Ду бров ни-
ка пред ста вља ме ди те ран ског Ду чи ћа ко ји је и ме стом ро ђе ња у Тре би њу 
био бли зак тој кул ту ри и све ту. У Ја дран ским со не ти ма ци клу су од 13 пе-
са ма со нет не фор ме Пе трар ки ног ти па ис кр са ва ју ја дран ски и оп шти ме ди -
теран ски мо ти ви. Ду чић је као пар на со сим бо ли ста био окре нут со не ту и 
уса вр шио га у срп ској по е зи ји го то во до са вр шен ства. Ипак, тре ба има ти 
на уму да је мо дел Пе трар ки ног со не та не што што нас упу ћу је на ита ли јан-
ско по ре кло, али и на нај ду бље ко ре не ко је со нет има у си ци ли јан ској по е-
зи ји. С дру ге стра не, сва ка пе сма до но си то по ни ме или ар те фак те Ду бров ни-
ка, Бо ке Ко тор ске и Дал ма ци је та ко да то мо же мо ви де ти и као об лик ко јим 
се фор ми ра ци клу сна це ли на у ко јој се ис ти че про стор. Се ман ти за ци ја про-
сто ра се од ви ја већ од пр ве пе сме По ред во де за ко ју се ка же да је са Бо ни-
нова иза зи ва ју ћи алу зи је на Ду бров ник. На ред не пе сме Крај мо ра или Се ло 
су из Бо ке и из Тр сте ног. За тим се ре ђа ју пе сме ко је су из ду бро вач ке Жу пе, 
Ду бров ни ка, Спли та, остр ва Ло пу да, Ла па да, Цав та та и Сто на на Пе ље шцу 
до ар те фа ка та цр кве Све тог Ја ко ва и цр кве Све те Го спе од Ми ло ср ђа у Ду-
бров ни ку. Ге о граф ским од ред ни ца ма спе ци фич них и зна че њем бо га тих 
то по ни ма Ду чић је при звао исто ри ју и кул ту ру Ју жне Дал ма ци је, Ду бров-
ни ка, ње го ве око ли не и Бо ке. Уз име но ва ње про сто ра пе сник је угра дио све 
ми ри се и бо је ја дран ског при мор ја, чем пре со ва смо ла, ја смин, ло вор, оли ве, 
ал ба тро са ко ји кру жи из над Спли та, ко со ве, пре пе ли це у жи ту ду бро вач ке 
Жу пе. Из над све га је сун це или бла га ноћ са ме се чи ном и зву ко ви са ста рих 
цр ка ва и ка те дра ла. То је ре по зи то ри јум Ја дран ских со не та ко ји по пр ви пут 
у срп ској по е зи ји до но се ми ри се, зву ко ве и бо је оба ле ко ја је би ла по зна та 
и ду бо ко утка на у мла дог Ду чи ћа. Сло же ни ју сли ку ја дран ског и ме ди  теран-
ског про сто ра Ду чић раз ви ја у пу то пи си ма са Јон ског мо ра, из Грч ке и по-
сред но у ци клу си ма од Ју тар њих до Ве чер њих пе са ма.

Ци клу си Ју тар ње пе сме, Ве чер ње пе сме са Ли ри ком, Сун ча не пе сме 
су вр хун ци Ду чи ће ве по е зи је у те мат ском, фор мал ном, стил ском и зна чењ-
ском ни воу. Пе сме на ве де них ци клу са пред ста вља ју ве ге та тив не то ко ве 
да на и но ћи, пра те круг кре та ња Сун ца, од ју тра до ве че ри, а по том ула зе 
у ду бо ку ноћ. Та ноћ је ноћ оно стра ног у Ве чер њим пе сма ма где се чо век 
обра ћа Бо гу, пре ла зи гра ни цу зе маљ ског све та и ула зи у про сто ре не бе ског, 
веч ног. Ме ди те ран ски мо ти ви су исто вре ме но и пре ра сли у ме та фи зич ке 
об ли ке као што је то Сун це, мо ре, ка мен, би ље и зву ко ви пти ца. Ма да је 
Ду чић та три ци клу са сме стио у пр ву књи гу Сти хо ва ја сно је да је це ла 
по след ња фа за ми са о не по е зи је сме ште на у Ли ри ку ко ја се по сле ви ше од 
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20 го ди на утки ва у Ве чер ње пе сме. Ти ме Ду чић по ста је наш ме та фи зич ки 
пе сник ко ји је до се гао нај ви ше до ме те као Ње гош, Ла за Ко стић и Иван В. 
Ла лић. Исто вре ме но, Ду чић у ци клу си ма ових пе са ма је пре ва зи шао основ-
ни хер це го вач ки пеј заж и увео га у про сто ре оно стар ног. Ка ко је при ме тио 
Алек сан дар Пе тров: „Тај на ве че ри сје ди њу је се са тај ном јутра[...]те две 
тај не су гра ни це жи во та. Смрт и ра ђа ње се пре пли ћу, пре ли ва ју јед на у 
дру гој“ (ПеТров 2009: 295). Но ви ца Пет ко вић је ту ма че ћи ове ци клу се Ду-
чи ћа на звао „пе сни ком стра шне ме ђе“ јер су на сло ви ма упу ће ни на ро ђе ње, 
успон и за ла зак да на. Ме ђу тим, та стра шна ме ђа ка ко је име ну је и Пет ко вић 
је ме ђа и ста рих ли ме са, гра ни ца ње го ве Хер це го ви не ко ја се ули ва у мо ре 
и у ко ју се усе ца Ја дран ско мо ре нај ви ше и нај ду бље у пре де лу Ду бров ни ка. 
Ме ђа коп на и мо ра пре ра ста у ме ђу ово стра ног и оно стра ног све та. Ду чић 
нај ду бље спо зна је Бо га и пра во сла вље у по след њим го ди на ма жи во та. Ми-
сао о Бо гу и стра шној ме ђи се раз ви ја у пре де лу ве ли ке во де и то је пра ста-
ри пут ан тич ких ре ка ко је де ле жвот од смр ти, Стикс, Ахе рон, Ле та. У пе-
сма ма Тај на и Нат пис из Ли ри ке (1943) ме ђа два све та је „над ви ди ком 
мо ра“ и ту се сли ва ју ме та фо рич не ме ђе Ду чи ће ве по е зи је из ра сле на не па-
тво ре ном до жи вља ју ве ли ке ми сли над мо рем у де тињ ству. У пе сми Нат пис 
пр ви ка трен гла си:

С мо ра на чи јој цр ној пло чи
Сва мир на сун ца се да ју,
До на брег смр ти, с ко га очи
На оба све та гле да ју (дучић 2000а: 78).

У пе сми Тај на у дру гој стро фи Ду чић опет си ту и ра ме сто пре ла ска и 
спо зна ња Бо га у све тлост и мо ре:

Раз ви је ју тро као пла ме не,
Хи ља ду бе лих кри ла по мо ру,
А све тлом зе мљом про спе зна ме не.
И ре чи свуд по бе лом мра мо ру.
Тад су пред тај ном што је мо ри ла,
Сва уста ства ри про го во ри ла (дучић 2000а: 86).

Ду чић пу ту ју ћи по Јон ском мо ру ука зу је на ми сао о смр ти ко ја се ра ђа 
над во дом и пред ста ва о Бо га ко ји пре ра ста у „осе ћај о Бо гу“, али са мо за 
љу де ко ји су спо зна ли мо ре још у де тињ ству: 

„Али они ко ји су де те том гле да ли то пло по днев но мо ре ка да ве је 
ма е страл, лет ње бе ло и не по мич но мо ре што сја ји већ ма не го зве зда ни 
свод, ни су мо гли би ти ме лан хо ли ци на ње го вој оба ли. Њих баш мо ре, 
већ ма не го ишта дру го, уве ра ва у бес крај но сти јед не ле по те пред ко јом 
сва ка дру га иш че за ва. Ја ми слим и да се ми сао о Бо гу за че ла пред ве ли ком 
пу чи ном или усред пу сти ње, јер се са мо та мо мо гла сте ћи иде ја о не из
мер ном и веч ном. За то љу ди ма ро ђе ним по ред мо ра пу чи на иза зи ва са мо 
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бе сну љу бав за живот[...] Ве ра то је чи ста сен ти мен тал ност; јер не по сто ји 
иде ја о Бо гу не го осе ћај о Бо гу, и ма шта о Бо гу“ (дучић 2000б: 109).

Да кле, Ду чи ће ва ме та фи зич ка и ге о фи ло зоф ска ми сао се за че ла ипак 
у про сто ри ма мо ра ко је је спо знао у де тињ ству и из на ве де ног ци та та ја сно 
је ка кав је зна чај од ра ста ња у бли зи ни ве ли ке пу чи не. Ду чић, пре све га, 
опет пред ста вља оп ти ми стич ку ми сао или ју жњач ку ми сао ко ја ће се раз-
ви ти на оба ла ма Ме ди те ра на. По ред те оп ти ми стич не ви зи је ко ја се раз ви-
ја у вре ме епи фа ниј ских по днев них ча со ва уз ма е страл ми сао о Бо гу се 
за чи ње по ред ве ли ке пу чи не. Дру га бес ко на ча ност Ду чи ће ве ре ли гиј ске 
ми сли је упу ће на на пу сти њу и ту вр сту ре ли гиј ског са зна ња по твр ђу је у 
пу то пи су Пи сма из Па ле сти не и Пи смо из Егип та. Сва ка ко, опет на ју жним 
обо ди ма Ме ди те ра на. Ипак, нај ду бљи до дир са мо рем је оства рен у де тињ-
ству и о то ме све до чи тер цет у пе сми Ју тар њи со нет:

„Знам, не кад ко де те, у сви та ње зо ре,
Истим овим пу тем си ла жах на мо ре,
И сваг да ме срео не стр пљив шум ва ла“ (дучић 2000а: 43).

У пу то пи си ма и то нај ви ше у Пи сми ма са Јон ског мо ра, а по том и у 
оста лим пу то пи си ма из Ри ма, Ати не, Је ру са ли ма и Егип та от кри ва ду би ну 
ме ди те ран ског под не бља, сло је ве ње го ве кул ту ре и сми сао ре ли ги је. Ду чи-
ћу су би ла по треб на пу то ва ња ко ја ће сли ти у књи гу Гра до ви и хи ме ре где 
ће от кри ва ти ши ри хо ри зонт соп стве ног кул тур ног иден ти те та, соп стве ног 
на ро да, ре ги он Ме ди те ра на, али и ре ли гиј ску са мо свест. Упра во као да је 
Ло ренс Да рел про го во рио у Ду чи ће вим пу то ва њи ма: 

„Пу то ва ња се, као и умет ни ци, не ства ра ју већ се ра ђа ју. Хи ља ду 
раз ли чи тих окол но сти им до при но си а са мо не ко ли ци на њих је же ље на 
или од ре ђе на во љом –што год ми о то ме ми сли ли. Спон та но из ра ста ју 
из на ше на ра ви, а оне нај бо ље ме ђу њи ма во де нас не са мо у спо ља шње 
про стран ство, већ исто та ко и оно уну тар ње. Пу то ва ње мо же пред ста-
вља ти је дан од нај за хвал ни јих ви до ва ин тро спек ци је“ (дарел 2011: 13).

Тек ће пу то ва ња и пу то пи си омо гу ћи ти Ду чи ћу да исто вре ме но про-
ду бљу је ме та фи зич ке ни вое по е зи је, док ће у пу то пи си ма ана ли з и ра ти свет, 
спо зна ва ти се бе и от кри ва ти сми сао хри шћан ства и дру гих ре ли ги ја. Пу то-
ва ња у Ати ну, Рим, Ави лу, Је ру са лим, Ка и ро пред ста вља ју пра ва от кри ћа 
за зре лог Ду чи ћа ко ја ће би ти ви ше стру ко утка на у ње го во по и ма ње сре до-
зе мља, од но са род не Хе р це го ви не и Ду бров ни ка, сми сао мо ра, за то на, све-
тло сти и нај ду бљих тај ни ко је сто је на ме ђи два све та.

У Сун ча ним пе сма ма вла да ми сти ка све тло сти и да на где се ис ти чу 
пе сме Ћук, Шу ма, Сун це, Бор, Бу ква, Мра ви ко је су из вр сне де скрип тив не 
пе сме, ис пе ва не и у сла ву ле по те и жи во та про же те ис кљу чи во све тло шћу 
и зву ко ви ма хер це го вач ког пеј за жа. Са дру ге стра не Ве чер ње пе сме са пе-
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смом Ме ђа ула зе у сфе ре ме та фи зич ког, оно стра ног и уво де пи та ња о ви-
дљи во сти Бо га, ве ри, ме на ма и сум њи у сна гу пе сни ка. Због то га је то по глед 
пре ко ме ђе ко ја де ли два све та: „Ко че ка на ме ђи? О, та/Нај ве ћа тај на што 
тра је:/Гра ни ца две ју ле по та/И две ју су је та! Шта је?“. Ни су се слу чај но ту 
на шли и Сун цо кре ти ко ји се кре ћу пре ма Сун цу и са би ра ју у се би „све же ђи 
овог све та“, а све тлост је код њих „Ме ра и це на сви ју ства ри!“. У Ве чер њим 
пе сма ма Ду чић је ве ли ки ми са о ни пе сник до сто јан свет ских ан то ло ги ја 
по е зи је и основ на ми сао као што смо већ ука за ли сти же са про сто ра ве ли-
ке пу чи не и мо ра.

Ци клус Ду бро вач ке по е ме је низ од 9 пе са ма по све ћен Ду бров ни ку, 
ње го вој слав ној про шло сти и пе ри о ду ба ро ка и ре не сан се са еле мен ти ма 
лир ске де скрип ци је. По све ћен је Ми ла ну Ра ки ћу и пред ста вља је дан од 
нај го спод ски јих из ра за гра ђан ског и пле мен ског све та ко ји Ду чић уво ди у 
на шу по е зи ју. Ни је са свим слу чај но да об лик пле мић ког ко дек са Ду чић 
ви ди баш у Ду бров ни ку ко ји је био ње гов пр ви ис ку стве ни кон такт у мла-
до сти са дру гом, ис кљу чи во за пад но ор јен ти са ном ци ви ли за ци јом. Та кве 
су пе сме Ду бро вач ки ма дри гал у ко јем вас кр са ва ју ба ло ви и Кне зо ви или 
Ду бро вач ки кар не вал као је дан од култ них до га ђа ја на Стра ду ну са алу зи-
ја ма на ве не ци јан ске кар не ва ле. Ду бро вач ке по е ме као об ли ци лир ске де-
скрип ци је ја сно де фи ни шу ат мос фе ру вла сте лин ског Ду бров ни ка јер ту је 
Кнез, вла сте ла, ба ло ви, мле тач ка сви ла на го спо ђа ма. На пр ви по глед ово 
би био ве о ма кру пан от клон у исто ри ји срп ске књи жев но сти где се Ду бров-
ник ни је по ја вљи вао као сим бол или об лик ин спи ра ци је за пе сни ке мо дер-
ног до ба. Сла ђа на Ја ћи мо вић је при ме ти ла да се ова квим укљу чи ва њем 
ре по зи то ри ју ма у срп ску књи жев ност Ду бро вач ке по е ме мо гу са гле да ти: 

„[...] као ме ди те ран ски вид срп ске кул ту ре, њен на ста вак [...] Мо гло 
би се ре ћи да је упра во у Ду бро вач ким по е ма ма укло пље но Ду чи ће во 
от кри ће ба ро ка, ме ди те ран ског ви да кул ту ре ко јој је при па дао, као и 
ба рок не игре ре чи ма и Bons mots, ду хо ви то-иро нич них до сет ки и по ен ти, 
ко је он укла па у сво је са вр ше не пар на сов ске со не те“ (јаћимовић 2009: 369).

Ду чић је не сум њи во у Ду бро вач ким по е ма ма же лео да пред ста ви ба-
рок ни до мет Ду бров ни ка иа ко је би ло пи са ца ко ји су му за ме ра ли на не до-
след но сти у опи си ма у кул тур но и сто риј ском по гле ду. Упр кос од ре ђе њу 
ба рок них осо би на Ду бров ни ка одав но је у ли тер ат у ри (в. леТић 2009: 457‒475) 
за па же но да је Ду чић ко ри стио пра ве ли ни је, све тлост док је јед на да ма 
чи та ла „јед ну пла ву при чу из Де ка ме ро на“ ука зу ју ћи ти ме на ре не сан сно 
по ре кло и ути ца је на овај град. С дру ге стра не, по ред ба рок ног ’ко је је ис ти-
ца но’ Ду чић уно си ре не сан сне осо би не као об ли ке јед не кул ту ре ко ја се 
ди рект но осла ња на ан ти ку. Ја сно је да је Ду чић био ди рект но осло њен на 
ан тич ко на сле ђе као пар на со сим бо ли ста, а бо га та збир ка ан тич ких ан ти-
кви те та ко је је по кло нио свом Тре би њу до ка зу је пе сни ко ву нај ду бљу во ка-
ци ју. Та ан тич ка и ре не сан сна во ка ци ја је нај ду бљи ко рен Ме ди те ра на и 



ме ди те ра ни зма ко ји ће се тек ка сни је раз ви ти код Ду чи ћа у Ја дран ским 
со не ти ма у по дра жа ва њу фор ме Пе трар ки ног со не та, а по том у пу то пи си-
ма о Ри му, Ати ни, Кр фу и Ави ли. Ду бров ник је пра ва сли ка укр шта ња 
ве ра и кул ту ра са оба ла Ме ди те ра на ка ко их ви ди Фер нан Бро дел6, али у 
овом гра ду ко ји је глав ни ју нак по е ма ипак до ми ни ра ла тин ски свет и ути-
цај ве не ци јан ске кул ту ре и Мле тач ке ре пу бли ке. За што се Ду чић од лу чио 
за цео ци клус пе са ма на ра тив ног ка рак те ра и то баш о Ду бров ни ку? Мо же-
мо са мо да прет по ста ви мо да је Ду чи ћа пре ма ме сту ро ђе ња тај град ин-
спи ри сао и да ње го во осе ћа ње ве ре у то вре ме још ни је би ло та ко из ра зи то 
као што ће се о ви де ти у ње го вим ка сни јим пи сми ма са Јон ског мо ра, Ка и-
ра и Је ру са ли ма. Пр ва вер зи ја Пи са ма са Јон ског мо ра об ја вље на је 1911. 
го ди не у Срп ском књи жев ном гла сни ку. Ко нач на до ра ђе на и пре ра ђе на вер-
зи ја за Гра до ве и хи ме ре 1930. Ду чи ће ва мо ти ва ци ја ка из ла ску на мо ре као 
у про стор бо љих мо гућ но сти и же ља у та ко ра ној фа зи ства ра ла штва био 
је по сле ди ца обра зов ног пу та ко ји га је из Мо ста ра од вео у Же не ву и по том 
у број не ди пло мат ске ми си је по Евро пи. У Ду бро ва чким по е ма ма Ду чић нам 
про сти ре ба рок ни свет Ду бров ни ка као по ли са, лек си ку ко ја је ита ли јан ска 
или ита ли ја ни зо ва на (Ad dio, ca ra) уво де ћи нас у па ла те, ан тич ку фи ло зо-
фи ју, али у ђи ар ди не, по ред „мо ра не по мич ног“, на Стра дун и до во ди нам 
Ши шка Мен че ти ћа, го спо ди на Бар то ла, вла сте ли на с По са та и ђа ка Са ла-
ман ке, при зи ва лик кне за Па ска За де, кнез Ге тал дић, го спар Са бо, пле мић 
и ђак Бо ло ње и на кра ју ар ци би скуп Ма рин. Да кле, Ду чи ћев Ду бров ник је 
пар на со сим бо ли стич ки ка та лог пле ми ћа, кне зо ва, звуч них име на ба рок ног 
до ба ме ђу ко ји ма су уче ни ци од Бо ло ње до Са ла ман ке и по кли сар у Вер са ју. 
У ма лом пре се ку по е ма са же те су не ке од нај ва жни јих та ча ка обра зо ва ња 
и кул ту ре за пад ног Ме ди те ра на, од ита ли јан ске Бо ло ње пре ко фран цу ског 
Вер са ја до шпан ске Са ла ман ке. Тре ба има ти у ви ду да су Ду бро вач ке по е ме 
пре ма Ду чи ће вој же љи део тре ће књи ге ко ју је одо брио у окви ру Са бра них 
де ла ко ја су об ја вље на 1929/1930. Пре ма тим ко нач ним за пи си ма Ду бро вач
ке по е ме су пи са не уз Цар ске со не те и Мо ју отаџ би ну у Па ри зу, Же не ви, 
Ри му и Ати ни од 1900. до 1918. Због пе ри о да у ко ме су пе сме на ста ле као и 

6 Бро дел Ме ди те ран ви ди као ме ша ви ну раз ли чи тих кул ту ра и на ро да:„Хи-
ља ду ства ри у исти мах. Ни је то је дан пеј заж, већ без број пеј за жа. То ни је јед но 
мо ре, већ ци ви ли за ци је ко је се сле жу јед на на дру гу. Пу то ва ти по Ме ди те ра ну 
зна чи про на ћи свет Ри ма у Ли ба ну, пра и сто ри ју на Са р ди ни ји, грч ке гра до ве на 
Си ци ли ји, арап ско при су ство у Шпа ни ји, тур ски ислам у Ју го сла ви ји. То зна чи 
ура ња ти у нај да ље ве ко ве, до ме га лит ских гра ђе ви на на Мал ти или до пи ра ми да 
у Егип ту...У исти мах то зна чи ура ња ње у ар ха и зам острв ских све то ва и за чу ђе ност 
пред не ве ро ват ном мла до шћу древ них гра до ва ко ји су отво ре ни за све ве тро ве 
кул ту ре и про фи та и ве ко ви ма већ по сма тра ју мо ре и хра не се њи ме. Све је то сто-
га што је Ме ди те ран јед на из у зет но ста ра рас кр сни ца. Ве ко ви ма већ све се у ње га 
сли ва, ме ша и обо га ћу је му исто ри ју: љу ди, то вар не жи во ти ње, за пре жна во зи ла, 
ро ба, ла ђе, иде је, ре ли ги је, на чи ни жи вље ња. Па чак и би ље“ (Бродел 1995: 9‒10). 
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ме ста на ко ји ма су пи са не са свим је ја сно да је Ду чић био под из ра зи тим 
ути ца јем за пад но е вроп ске кул ту ре, ве ро ват но и ка то лич ког све та, али је пре 
све га био ве о ма млад чо век у фа зи обра зо ва ња и пе снич ког са зре ва ња. Због 
то га Ду бро вач ке по е ме ни су це ло вит при мер Ду чи ће ве ме ди те ран ске са мо-
све сти ко ја при па да срп ском кул тур ном и књи жев ном кру гу већ де скрип тив-
на по е зи ја у ко јој је Ду бо ро вик глав ни ју нак она ко ка ко га је ви део та да још 
увек млад пе сник. Дру гу и мно го сло же ни ју сли ку са мо све сти о од но су род-
ног Тре би ња и Ду бров ни ка на ме ђи Ду чић де фи ни ше у есе ју Иво Вој но вић. 

У есе ју по све ће ном Иву Вој но ви ћу Ду чић је упра во на про сто ру Ду-
бров ни ка са гле дао од нос коп на и мо ра као су штин ску осо би ну овог гра да 
ре пу бли ке по мно го че му слич ног Ве не ци ји. Ду чић за кљу чу је да се Ду бров-
ник бра нио од коп на, ти ме и од срп ског ути ца ја ку ла ма, а да је био и ар хи-
тек тон ски и од брам бе но отво ре ни ји пре ма мо ру: 

„Ду бров ник се већ од по чет ка утвр ђи вао про тив кон ти нен та већ ма 
не го про тив мо ра. Ду бров ник се, на ро чи то са пр вим по ра стом си ле не-
ма њић ке др жа ве, опа си вао де бе лим зи до ви ма, да би се одво јио од срп-
ских ди на ста, исти на, не као ет нич ка не го као др жав на је ди ни ца. Она 
ве лелеп на твр ђа ва Мин че та, ко ја из гле да да стра жа ри над це лим мо рем 
и сви ма оба ла ма Ја дра на, по диг ну та је про тив кра ља Ми лу ти на. – И 
Ве не ци ја је та ко се бе из гра ди ла на сред пу чи не да би оста ла не при сту-
пач на, и то пре све га не при сту пач на сво јим су на род ни ци ма на коп ну. 
У та квој њи хо вој уса мље но сти, ко ја би из гле да ла оли че ње его и зма, ксе-
но фо би је, и ско ро ми зан тро пи је, ове две ја дран ске ре пу бли ке су про-
жи ве ле ви ше не го хи ља ду го ди шњи др жав ни жи вот, са под јед на ком 
му дро шћу, ако не и с а по дјед на ком сла вом. Оне су у се би на шле до вољ-
но си ле за от пор и одр жа ње, и до вољ но ге ни ја да сва ка од њих ство ри 
соп стве но кул тур но де ло, и свој тип чо ве ка, и сво је по себ не ди ја лек те 
на род ног је зи ка“ (дучић 2001: 15).

Од нос коп на и мо ра ниг де ни је ин тен зив ни ји и ком плек сни ји и на гео-
граф ском, кул ту ро ло шком, ет нич ком, др жав ном и вер ском по љу као на 
про сто ру Ду бров ни ка и ње го вог за ле ђа на пу ту до Тре би ња. На том про-
сто ру се пре ла ма ју нај сло же ни је исто риј ске при ли ке, др жав не, а по том и 
вер ске из ме ђу пра во слав ног и ка то лич ког све та. Јо ван Ду чић је ве о ма до бро 
раз у мео ка ко коп но за ди ре у мо ре и ка ко Ја дран ско мо ре ула зи у коп не не 
за то не до но се ћи дру гу, ви со ку кул ту ру ре не сан се и ба ро ка и Ита ли је, али 
и из ра зит ка то лич ки на пор да се Ду бров ник огра ди од пра во слав ног за ле ђа. 
Ме ђу тим, ге о граф ске, хи дро ло шке и кул ту ро ло шке при ли ке су не у мит но 
упу ћи ва ле Ду бров ник на за ле ђе и Хер це го ви ну, а по том кр шне љу де ка ме-
ни те Хер це го ви не да се упу те ка гра ду и ње го вом све ту обе ле же ном дру гом 
ци ви ли за ци јом. Ду чић ис ти че у тек сту о Иву Вој но ви ћу исто риј ски кон текст 
од но са Ду бров ни ка и сред њо ве ков ног за ле ђа: 

„Го ре иза Ср ђа и из над Бр га та, би ло је на ше сјај но срп ско цар ство 
и го спод ство. Она мо су би ли и дво ри ле ген дар них два на ест кра ље ва 
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Ма вра Ор би на, о ко ји ма се већ од по чет ка 18. Ве ка у Ду бро ви ку учи ло; а 
го ре у Тре би њу код Тре би шњи це, као у Бр зја ку у Ра су, би ли су дво ри кра-
љи це Је ле не Ан жуј ске. У Бран ко ви ни код исте Тре би шњи це се и сад по-
ка зу је фе уд ди на сти је Бран ко ви ћа, ко ја се нај пре ов де и спо ми ње. Ду бров-
ник је из тог кра ја од о згор при мао и во ду Тре би шњи це, ко ја као по нор-
ни ца Ом бла из ла зи у бли зи ни гра да све тог Вла ха. Све крв не и ду хов не 
ис хра не до ла зи ле су овом гра ду одо гор већ спо чет ка... Из ме ђу Ду бров-
ни ка и на род а у ње го вој по за ди ни би ла је раз ли ка углав ном др жав нич ка 
и по ли тич ка, а тек ка сни је вер ска и кул тур на“ (дучић 2001: 19‒20). 

Ду бров ник је из у зет но за ни мљив за Ду чи ћа јер ће и у Пи сму са Јон ског 
мо ра опи си ва ти де тињ ство у ко ме је спо знао мо ре, ува ле и за то не ду бро-
вач ких оба ла. То ни је би ло спо зна ње ге о граф ског већ упра во оно га што 
да нас на зи ва мо ге о фи ло зоф ским по гле дом на је дан про стор и ње го ве ви ше, 
ме та фи зич ке од ред ни це. Ипак, Ду чић је по пи та њу Ду бров ни ка ви ше стру-
ко де фи ни сао свој од нос пре ма том ме ди те ран ском дра гу љу ко ји је био 
ду бо ко ге о граф ски и исто риј ски ве зан за за ле ђе са ја сно усме ре ним по гле-
дом на Ве не ци ју. Двој ство Ду бров ни ка ко ји се из гра дио на на сле ђу за ле ђа, 
ње го вих ет нич ких при пад ни ка, во да ма и бре го ви ма усме ре но је ка Ве не-
ци ји у кул ту ро ло шком и вер ском аспек ту. Та ко је и Ду чић ја сно ви део то 
двој ство овог гра да, ко ји ће не ко ли ко де це ни ја ка сни је уви де ти и при по ве-
дач ки пре ци зно опи са ти Иво Ан дрић у при по ве ци Ду бро вач ка ве ја ви ца, 
Два за пи са бо сан ског пи са ра Дра же сла ва. Пи сар Дра же слав ће у ана ли зи 
Ду бров ча на за кљу чи ти да је реч о јед ној по себ ној гру па ци ји љу ди ко ја је 
од ре ђе на двој ством еле ме на та во де и коп на: „Про мен љи вост је на че ло овог 
жи во та на два еле мен та, на зе мљи и во ди. И док те твој ду бро вач ки пре го-
ва рач убе ђу је у не што, ни кад не знаш да ли го во ри с коп на или с мо ра“ 
(андрић 2011: 98‒99). Од нос коп на и мо ра као што то ис ти че и Ка те ри на 
Ре ста у Ге о фи ло зо фи ји Ме ди те ра на је од нос плу ри вер зу ма где су ти од но-
си увек у ре ги о ну Ме ди те ра на, па и у пре де лу Ја дран ског мо ра би ли од ре-
ђе ни ду а ли змом раз ли чи тих ге о граф ских од ред ни ца коп но-мо ре ко ји су 
увек усло вља ва ли и ан тро по ло шке раз ли чи то сти, а ве о ма че сто и вер ске и 
на ци о нал не по де ле. Ет нич ко по ре кло и бли зи на хе р це го вач ког за ле ђа обе-
ле же ног срп ском сред њо ве ков ном исто ри јом, ми то ви ма и ле ген да ма угра-
ђу ју се у ту са свим спе ци фич ну гру па ци ју љу ди ко ју је и Јо ван Цви јић на звао 
„ја дран ским ва ри је те том“. На тим тан ким ни ти ма хер це го вач ког кр ша и 
Ја дран ског мо ра у окви ру ду бро вач ких бе де ма од ви ја ла се ве ко ви ма јед на 
са свим спе ци фич на кул ту ра про же та ме ша ви ном ла тин ског све та и на сле-
ђем срп ске на род не књи жев но сти ства ра ју ћи свет мо дер ног тр го вач ког и 
по мор ског цен тра са ја ким ве за ма у це лом Сре до зе мљу. Ду чић пи шу ћи о 
Иву Вој но ви ћу под се ћа да је Гун ду лић пе вао о Ко со ву и срп ским ју на ци ма, 
док је Ду бров ник до во дио у ве зу са сме де рев ским де спо ти ма и њи хо вим по-
том ством. У на став ку овог ста ва ве за ног за за ле ђе и срп ску исто ри ју Ду чић 
ка же:

888



„Али ту срод ност Ду бров ник ни је на ро чи то ни по ри цао. Ду бров-
ник је био до кра ја ви ше под ути ца јем та ли јан ским, кул тур но, не го под 
ути ца јем срп ским, је зич но, и то са мо на сво ју ште ту. Сво јим одво је ним 
гра ђан ским дру штвом по стао је Ду бров ник раз лич ни ји од окол ног све-
та на род ног ти па. Али са мо дру штво, и то нај већ ма, ко је је ина че би ло 
вр ло ис кљу чи во, али ни кад не срп ско, а на ро чи то ан ти срп ско“ (дучић 
2001: 21). 

Ду чи ће во раз у ме ва ње Ду бров ни ка у есе ју Иво Вој но вић где је то по-
себ на це ли на ко јој је те жио у по е зи ји отва ра ју ћи та ко сво ју са мо свест као 
ме ди те ран ску по ста је је дан од ве о ма ва жних тек сто ва за кон цеп ци ју ње го-
вог ме ди те ра ни зма. Двој ство Ду бров ни ка, гра да на коп ну и мо ру је исто-
вет но Ве не ци ји, ко ја пред ста вља то двој ство свој стве но це лом Ме ди те ра ну. 
Због то га је Ду бров ник опа су ју ћи се ку ла ма пре ма коп ну по стао јед на ја сна 
де фи ни ци ја у Ду чи ће вом есе ју о Иву Вој но ви ћу: „Ду бров ник је увек био 
град а не ра са; по лис, а не ге нос. Ду бров ча нин ни кад ни је до зво ља вао да га 
зо ву Дал ма тин цем, а ка мо ли Хе р це гов цем“ (дучић 2001: 23). Сто га, Ду чи ћев 
од нос мо ра и за ле ђа пре ло мљен кроз овај есеј по ста је јед но од нај ва жни јих 
ис хо ди шта те ме ђе из ме ђу Хер це го ви не и мо ра. Ду бро вач ке по е ме као об-
ли ци лир ске де скрип ци је и на ра ци је или ма лог ро ма на у сти хо ви ма у од-
но су на есеј о Иву Вој но ви ћу по ка зу ју и двој ство тем по рал но сти пре ма 
Ду бров ни ку и Хе р це го ви ни. С јед не стра не, Ду чић је у Ду бро вач ким по е ма
ма ре ак ти ви рао ре не сан су и ба рок тог гра да на ме ђи док је кроз есеј о Иву 
Вој но ви ћу укр стио про шлост гра да и за ле ђа, од сред њо ве ков них од но са са 
не ма њић ком др жа вом до Вој но ви ће вог са вре ме ног до ба и смр ти ко ја га за ти-
че 1929. го ди не у Бе о гра ду. Двој ном тем по рал ном од ред ни цом есе ја, Пи сма 
са Јон ског мо ра и Ду бро вач ких по е ма сти че се све у куп на сли ка о укр шта ју 
лич не исто ри је, де тињ ства, оп ште кул тур не исто ри је Ду бров ни ка са срп ским 
сред њо ве ков ним вла да ри ма уз са вре ме ни тре ну так у ко ме Ду чић ве о ма 
оштро за кљу чу је ка ко је смрт за те кла јед ног од нај бо љих из да на ка ду бро-
вач ких пле ми ћа у 20. ве ку: „Кад је др жа ва, ство ре на 1918. го ди не по ста ла 
иро ни јом свих сво јих то бо жњих иде а ла, и па ла у ру ке по ли ти ча ра ком про-
ми сли ја, жи вот овог пе сни ка Ју го ви ћа мај ке ни је да ље био под но шљив“ 
(дучић 2001: 45). Овим фи нал ним ста вом као да се срав њу ју све Ду чи ће ве 
оп сер ва ци је пре ма Ду бров ни ку, по ли тич ким ком про ми си ма и иде ји о гра-
ду ко ји је био део и срп ске кул ту ре или је на сле ђе те кул ту ре би ло део са мог 
гра да. Ме ди те ран ски свет се на раз ме ђи Хер це го ви не и Ду бров ни ка при-
лич но раз дво јио у др жа во твор ном сми слу пре ма Ду чи ће вом ви ђе њу кроз 
де ло Ива Вој но ви ћа. Упр кос то ме Ду чи ћев ме ди те ра ни зам је искон ски у 
пеј за жним еле мен ти ма ко ји су ја сно ви дљи ви у Ја дран ским со не ти ма, а 
иде ја о Ме ди те ра ну као рас кр сни ци на ро да и кул ту ра, ан тич ком ис хо ди шту 
као евро по цен трич ном је згру пред ста вља пут на ко ме се ви ди и срп ска 
књи жев ност и кул ту ра као ба шти ник истих из во ра. Та кву иде ју раз ви ће тек 
у дру гој по ло ви ни 20. ве ка Јо ван Хри стић и Иван В. Ла лић са иде јом „дру ге 
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тра ди ци је“, али оне ко ја об у хва та ви зан тиј ско на сле ђе уз по е зи ју Ва ле ри ја, 
Ка ми ја, Ка ва фи ја. Јо ван Ду чић је пр ви пра ви пи сац Ме ди те ра на у пеј за жном, 
ге о граф ском, ге о фи ло зоф ском и сим бо лич ном сми слу у по е зи ји, есе ји ма и 
пу то пи си ма. Ду чи ћев Ме ди те ран је из ра стао на ме ђи род ног Тре би ња и 
Ду бров ни ка да би се кул ту ро ло шки раз ви јао ка уда ље ним ме сти ма ан тич ког 
све та (Дел фи, Ати на), Рим и по себ но мрач на Ави ла оп те ре ће на ка то лич ком 
дог мом у ср цу Шпа ни је. Ипак, основ но је згро Ду чи ће ве ге о фи ло зоф ске 
са мо све сти је на том ка ме ни том пу ту од Тре би ња до Ду бров ни ка и ње го вих 
ува ла. На по кон ка ко ре че Ду чић: „Мо ре, то је са мо то ду бро вач ко мо ре!...“ 
(дучић 2000б: 102). ко је је упо знао у де тињ ству као пр во и искон ско уче ње 
о ве ли чи ни, чи сто ти и мо ћи. Ро ђен на коп ну Ду чић ће без сум ње ре ћи: 
„Јад ни су љу ди с коп на! Ви сте мо жда спа се ни за не бо, али сте за сваг да из-
гу бље ни за мо ре. А то је стра шно“ (дучић 2000б: 103). Ду чи ћу је жи вот био 
на кло њен срећ ним окол но сти ма ко је су га во ди ле са јед ног на дру го мо ре, 
а на по кон и пре ко оке а на. По след ње уто чи ште на шао је ипак на Цр кви на ма 
на спрам Ле о та ра са ко га се пру жа леп ви до круг.
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Sve tla na S. Še a to vić

JO VAN DU ČIĆ BET WE EN HER ZE GO VI NA AND THE SEA

S u m m a r y

The pa per analyzes the work of Jo van Du čić as a po et and po et of the Me di ter ra-
nean in Ser bian li te ra tu re from the po si tion of ge ophysics. Par ti cu lar at ten tion in the se 
stu di es is de vo ted to the re la ti on ship bet we en the land and the sea, the col li si ons of two 
ci vi li za ti ons mar ked firstly by ge o grap hi cal fe a tu res that, along with hi sto ri cal cir cum-
stan ces and cul tu ral ele ments, form a com plex ima ge of the Me di ter ra nean co ast. Spe cial 
at ten tion has been paid to “Adri a tic So nets”, “Du brov nik Po ems”, as well as tra vel do-
cu ments “Let ter from the Io nian Sea”, “Let ter from Spain”, “Se cond let ter from Gre e ce” 
and es say “Ivo Voj no vic”. In the con text of ge ophysics and the bro o ding per cep tion of 
spa ce and hi story, the se lec ted works of Jo van Du cic are in ter pre ted as forms of the first 
and true me di ta tion in mo dern Ser bian li te ra tu re. 

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност
Кра ља Ми ла на 2, 11000 Бе о град, Ср би ја
sve tla na.se a to vic @gmail.co m 
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ПРИЛОЗИ И ГРАЂА

UDC 821.163.41-6.09 Popović J. S.

Ђор ђе Пе рић

ИЗ СЛУ ЖБЕ НЕ ПРЕ ПИ СКЕ ЈО ВА НА СТЕ РИ ЈЕ ПО ПО ВИ ЋА  
СА НА ЧАЛ СТВОМ ОКРУ ЖИ ЈА ША БАЧ КОГ (1842‒1848)  

(Ар хив ски при ло зи о слу жби у Бе о гра ду)

При ли ком јед ног ра ни јег окру глог сто ла о жи во ту и ства ра ла штву плод-
ног срп ског ко ме ди о гра фа Јо ва на Сте ри је По по ви ћа (1806‒1856) ува же на 
про фе сор ка Ксе ни ја Ма риц ки Га ђан ски ре кла је и сле де ће: „Ко ме ди о граф, 
пе сник, па ро ди чар, тер ми но лог, адво кат, про фе сор ла тин ског је зи ка, про-
фе сор пра ва на Ли це ју, на чел ник Ми ни стар ства про све те, ау тор мно гих 
уџ бе ни ка, итд., Сте ри ја је у сво ме за ово ли ку де лат ност крат ком жи во ту 
нео бич но мно го ура дио и на пи сао. Ви ше не го што смо ми сти гли да нас о 
ње му да про у чи мо... Већ сва ки од на бро ја них по сло ва обич но је до во љан 
да ис пу ни цео жи вот јед ног чо ве ка. А Сте ри ја је то учи нио за ци гло 8 го-
ди на (1840‒1848)... Из свих тих раз ло га би ло би ве о ма по треб но и ко ри сно 
да се сви пи са ни, штам па ни и не штам па ни Сте ри ји ни про из во ди про у че и 
упо зна ју...“1 Ни је без раз ло га ово ре че но. Ка да се освр не мо на би о гра фи ју 
и књи жев ни опус на шег слав ног ко ме ди о гра фа, ви ди мо да је мно го ви ше 
пи са но о ње го вим де ли ма, не го о ње го вом жи во ту, а по нај ма ње о ње го вој 
слу жби у Ср би ји за не пу них осам го ди на. О свом ра ду у Ми ни стар ству 
про све те у вре ме кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа мно го је ви ше де ли мич-
них на во да из до ку ме на та ко је је он пот пи си вао, не го ци ти ра ња истих у 
це ли ни. До ста до ку ме на та је оста ло и да нас у пот пу но сти не ис пи та но из 
ко јих се ви ди ње гов рад у ре гу ли са њу пр о свет но школ ске слу жбе у Ср би ји. 
Тај по сао ни је ура ђен и сто га што су по треб на ви ше го ди шња ар хив ска ис-
тра жи ва ња ра зних фон до ва у Ар хи ву Ср би је и дру где. Да би се то бо ље 
об ја сни ло, у уво ду овом огле ду из не ћу не ко ли ко ва жних на по ме на, ко је су 
нео п ход не за по зна ва ње сва ког да љег ра да на ар хив ској гра ђи о де ло ва њу 
Јо ва на Сте ри је По по ви ћа у Ср би ји. 

Нај пре о Сте ри ји ном рад ном ме сту у та да шњем Ми ни стар ству про-
све те. Још за вре ме вла де кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа (1842‒1858) сва 

1 Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев ност и је зик (Но ви Сад), 2, 1990, с. 338.



ми ни стар ства су још увек но си ла ста ро име – По пе чи тељ ства, па је та ко и 
ми ни стар ство у ко ме је Сте ри ја био на ру ко во де ћем ме сту на чел ни ка но си ло 
зва нич ни на слов: По пе чи тељ ство пра во су ди ја и про све ште ни ја (По пе чи-
тельство Пра во судія и Просвѣщтенія). По пе чи тель (ми ни стар) је био Па ун 
Јан ко вић (ка валѣръ Па унъ Янко вићъ), зва ни Ба ћа (1806‒1865).2 По пе чи тељ-
ство се са сто ја ло, ка ко се ви ди, из два оде ље ња: пра во су ђа и про све те. Оба 
оде ље ња има ла су сво је на чел ни ке: на чел ник оде ље ња пра во су ђа био је Са ва 
Ши лић, а на чел ник оде ле ња про све те (На чал никъ Отдѣленія Просвѣщенія) 
Ј[ован] С. По по вићъ. Та ко се на ак ти ма пот пи си вао. Сва ки до ку мент имао 
је два пот пи сни ка; с де сне стра не: По пе чи тељ пра во су ди ја и про свје шче-
ни ја, ка ва љер Па ун Јан ко вић, а с ле ве: На чал ник Од дје ље ни ја По пе чи тељ-
ства Про свје ште ни ја Ј. С. По по вић. Ис пред пот пи са сле дио је број ак та, 
да тум и се ди ште По пе чи тељ ства у Бе о гра ду. Пре ма то ме, по гре шно се пи ше 
у да на шњим ра до ви ма о Сте ри ји да је он био „ми ни стар про све те“ или „на-
чел ник про све те“. Нај при бли жни је би би ло: на чел ник про свет ног оде ље ња 
Ми ни стар ства (По пе чи тељ ства) про све те.3 И ту је он био на вр ху, онај ко ји 
од лу чу је о свим пи та њи ма школ ства и про све те у Кне же ви ни Ср би ји 
(1842‒1848) у вре ме вла де Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. То по твр ђу је и сам 
Ј. П. Сте ри ја у сво јој крат кој не до вр ше ној ау то би о гра фи ји: „Кад се у септ. 
ме се цу год. 1842. про ме на у Пра ви тељ ству срп ском учи ни, По по вић по ста
не на чал ни ком По пе чи тељ ства про све ште ни ја. Прем да од при ро де сла бог 
те ле сног са ста ва и упра во бо ле шљив, раз ви је де лат ност у ве ли кој ме ри. 
Сва ва жни ја пред ста вле ни ја и про јек ти, на ред бе за шко ле и учи те ље – из 
ње го вог су пе ра по те кле...4 Пот пис глав ног По пе чи те ља Па у на Јан ко ви ћа-Ба ће 
био је са мо фор мал но ути снут ра ди по што ва ња свих оних на чел никâ окру-
жи ја ко ји ма је акт упу ћен, да би се ње го ва са др жи на мо ра ла нео по зи во 
ис по што ва ти и спро ве сти. 

Дру го об ја шње ње од но си се на са му пре пи ску са на чел ни ци ма округâ 
ко ји ма је Сте ри ја сво ја ак та упу ћи вао. Та ко се ње го ва пре пи ска, као и сва ка 

2 По пе чи тељ Па ун Јан ко вић и на чал ник про свет ног оде ље ња Ј. С. По по вић до бро 
су се сла га ли. Ба ћа је и не ко ли ко пе са ма на пи сао и об ја вио. Ње го ву пот пу ни ју би о гра фи ју 
на пи сао Ле он ти је Па вло вић: Сме де ре во у XIX ве ку, Сме де ре во 1969, с. 184‒188. Ба ћа је био 
син слав ног оца, со вјет ни ка Јан ка Ђурђе ви ћаДе си мир ца (+ Хо тин, 1828) из вре ме на Пр вог 
срп ског устан ка ко га су зва ли „си ро тињ ска мај ка“. По Ба ћи ном ка зи ва њу, Сте ри ја је на пи-
сао при чу Кнез Јан ко из Коњ ске и да хи ја Аган ли ја (ви де ти: М. Чо ло вић: Ко је – „кнез Јан ко“ 
у Сте ри ји ној при чи, По ли ти ка, 31. ја ну ар 1982). Ову Сте ри ји ну ван ред но ле пу при чу из дао 
је из ру ко пи са М. Ра де вић у по себ ној књи жи ци: Кнез Јан ко из Коњ ске и да хи ја Аган ли ја, 
Бе о град 1981²; Тре ћи пут је об ја вље на Књи жев ном ли сту. И Ба ћин син, ра но пре ми ну ли 
Ђу ра Јан ко вић Хер вег (1851‒1875) био је пе сник. По знат по по пу лар ној пе сми У ра на ма на 
бо ји шту ле жи ра ње ник, и пре пе ву Мар се ље зе. 

3 У да љем тек сту скра ће но: на чел ник ОПП
4 Т. Осто јић: Сте ри ји на ау то би о гра фи ја, Ле то пис Ма ти це срп ске, књ. 241‒246, св. VI, 

1907, с. 5 (пре не то у: Сте ри ја ‒ фе но мен вре ме на 1806‒1856‒2006, Но ви Сад, Сте ри ји но 
по зор је, 2006, с. 6).
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дру га мо же по де ли ти у три де ла: лич на (по ро дич на) пре пи ска, приват на 
(са осо ба ма ко ји ма је са ра ђи вао и ко ји су се ње му обра ћа ли) и слу жбе на 
или зва нич на, упу ћи ва на ра зним уста но ва ма, у овом слу ча ју На чал ству 
окру жи ја Ша бач ког (На чал ство окружія Ша бач когъ) ко је је у свом окру гу 
и сре зо ви ма (ва рош Ша бац, По сав ско-Там нав ски, Ма чван ски и По цер ски 
срез) спро во ди ло ње го ве пи са не од лу ке по сла те из Бе о гра да. 

Тре ће об ја шње ње од но си се на те ри то ри ју кне же ви не Ср би је у вре ме 
кне за Алек сан дра Обре но ви ћа на ко јој је он спро во дио сво ју про свет но-
школ ску и кул тур ну де лат ност. А то зна чи и ку да, на ко је адре се су од ла-
зи ла ње го ва ак та, до пи си на чел ни штви ма, у ко ји ма је он да вао упут ства 
или на ре ђи вао шта да се ра ди у сва ком окру гу. Кне же ви на Ср би ја је има ла 
у вре ме ње го вог на чел ни ко ва ња се дам на ест окру га: Сме де рев ски, По жа-
ре вач ки, Кра јин ски, Цр но реч ки, Гур гу со вач ки, Алек си нач ки, Кру ше вачки, 
Ја го дин ски, Ћу приј ски. У тим окру зи ма над зор над шко ла ма до био је Пе тар 
Ра до ва но вић као „ди рек тор нор мал них шко ла“. У окру зи ма: Бе оград ском, 
Ва љев ском, Кра гу је вач ком, Под рин ском, Руд нич ком, Ужич ком, Ча чан ском 
и Ша бач ком, ди рек тор истих шко ла био је др Ми ло ван Спа сић (1818‒1908) 
са ко јим је Сте ри ја имао у то ку сво је слу жбе зна чај них ра зи ла же ња, ту жби 
и жуч них по ле ми ка. Ова ква по де ла на два ди рек то ра основ них шко ла у 
Ср би ји уве де на је од 1845. го ди не.5 Ди рек то ри основ них шко ла, П. Ра до-
ва но вић и М. Спа сић, ра ди ли су са мо стал но у сво јим окру зи ма, али по 
упут стви ма са мог на чал ни ка ОПП, Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, док је он бри-
нуо о (по лу)гим на зи ја ма у ве ћим ме сти ма, ста рао се о њи хо вом школ ском 
про гра му, про фе со ри ма, отва ра њу но вих оде ле ња, бро ју ђа ка и дру го. Да би 
се ску пи ли сви до пи си, од но сно ак та Јо ва на Сте ри је По по ви ћа у пе ри о ду 
док је он био на чал ник ОПП 1842‒1848, упу ће ни на чал ни ци ма свих се дам
на ест окру га, по тре бан би био па жљив тим ски ис тра жи вач ки рад ис ку сних 
ар хи ви ста ко ји би се мо рао си сте мат ски про во ди ти кроз све са чу ва не фон-
до ве по ме ну тих окру га. Тек та да би се мо гла ја сно и пре глед но са гле да ти 
зва нич на слу жбе на пре пи ска Јо ва на Сте ри је По по ви ћа ко ја би до не ла нај-
пот пу ни је ре зул та те ње го вог ра да на по љу про све те у Ср би ји.

Пра те ћи ар хив ски ма те ри јал Ј. П. Сте ри је са мо са јед ним на чел ством, 
На чал ством Окру жи ја Ша бач ког, ко ји је по хра њен у Ар хи ву Ср би је у Бе о гра-
ду, на и шао сам и на ви ше до ку ме на та из зва нич не или слу жбе не пре пи ске 
ко је је он упу ћи вао по ме ну том нај ви шем из вр шном те лу за град Ша бац и 
ње го ве сре зо ве. Не ко ли ко та квих до ку ме на та са Сте ри ји ним пот пи сом, ко ји 
ни су по зна ти у огром ној ли те ра ту ри о ње му, до но сим у овом при ло гу. И оста-
ле до ку мен те, ко је ни сам у це ли ни об ја вио у овом при ло гу, ви де ти под на зна-
ком Ре ге ста (са озна че ном сиг на ту ром) у при ло гу овог огле да. По зна то је, да 
се Сте ри ја слу жио ста рим пра во пи сом ко ји је при су тан и у овим до ку мен ти-
ма. Ра ди лак шег раз у ме ва ња пре нео сам их у но ви, уз по треб не ко мен та ре. 

5 Љ. А. По по вић: Ше ма ти зам кне же ви не Ср би је 1839‒1851, Бе о град, Ар хив Ср би је, 
1999, с. 203.
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1. озваничнојПреПиСциСаначалСТвомокруЖијашаБачког. У слу жбе ној 
до ку мен та ци ји ко ја чи ни пре пи ску из ме ђу на чел ни ка оде љења По пе чи тељ ства 
Про све те, књи жев ни ка Јо ва на С. По по ви ћа и Ша бачко г на чел ства из дво је но 
је 22 пи сма за пе ри од од 1843. до 1848. го ди не. Ве ћи на пи са ма се од но си на 
рас пи ти ва ње о лич но сти ма, а ма њи на школ ске и про свет не про бле ме, што је 
био основ ни за да так ње го ве де лат но сти. Што се ти че лич но сти, раз ли ку је мо 
у пре пи сци две гру пе: ак та о ду хов ни ци ма и све тов на, о гра ђан ским ли ци ма. 

У пре пи сци Ј. Ст. По по ви ћа са НОШ-ког на ла зи се не ко ли ко пи са ма 
ко ји се од но се на ду хов на ли ца (ви де ти Ре ге ста бр. 6, 8, 13, 17). Нај значај-
ни ји су до ку мен ти 6, 8, у ко ји ма пи ше По пе чи тељ ство Пра во су ди ја и Про-
свје ште ни ја на че лу са По пе чи те љом Па у ном Јан ко ви ћем, а пот писник  је и 
Ј. Ст. По по вић, о по пи су имо ви не „по чив шег епи ско па ша бач ког Мак си ма 
(Са ви ћа)“ ко ја се на ла зи ла у Шап цу. По ред ње го ве бо го слу жбе не и сва ко-
днев не но шње, по пи са ни су и на сло ви 21 књи ге из ње го ве би бли о те ке, у 
ко јој је би ло и не ко ли ко све тов них: Исто ри ја Ру си је или Ве ли ког Пе тра 
(За ха ри је Ор фе ли на), Сти хо тво ре ни је (Лу ки ја на) Му шиц ког, Плу тарх 4-та 
част (Ј. Ива но ви ћа) и Огла си тељ Срб ски (Јо ва на Ни ко ли ћа).

Ве ћи део пре пи ске од но сио се на све тов на ли ца: а) у ко ји ма се на ла зе 
рас пи са ни на ло зи НОШ-ком да се по сре зо ви ма по тра же од бе гла ли ца (ви де-
ти Ре ге ста бр. 2, 7, 10 и 12). На ро чи то је за ни мљив на лог за по тра гу Јо ва не 
из се ла Лу гав чи не, „ко ја је по сви дје тељ ству над ле жне об шти не по вре ђе ног 
ума“. Зах тев је упу тио њен су пруг бе о град ској Кон зи сто ри ји, јер је хтео да 
се од ње раз ве де и за сну је но ви брак, а цр кве ни суд је дао на лог По пе чи-
тељ ству ПП; на ак ту је и пот пис Ј. С. По по ви ћа, са да ту мом: 2. мар та 1844. 
у Бе о гра ду. Сма трам да је овај акт од ва жно сти, јер нас под се ћа на јед ну 
доц ни ју пе сму о умо бол ном Алек си, ко ју је пе сник мо гао ис пе ва ти под ути-
ца јем ствар них до жи вља ја о по сто ја њу јед ног по себ ног све та, све та љу ди 
по мра че на ума ко ји кроз жи вот про ла зе не осе ћа ју ћи ни ње го ве ра до сти, ни 
жа ло сти. Ту је дин стве ну пе сму у свом ро ду, са на сло-во м На смрт јед ног 
с ума си шав шег (1852) унео је ака де мик Мла ден Лес-ко вац у по зна ту Ан то
ло ги ју ста ри је срп ске по е зи је (Бе о град / Но ви Сад 1964). Њу је пр ви за па зио 
књи жев ни исто ри чар Ти хо мир Осто јић из ре кав ши свој суд: „Кул ми на ци ја 
пе си ми зма се огле да у пе сми На смрт јед ног с ума си шав шег. Пе сник па да 
на би зар ну иде ју да за ви ди чо ве ку ко ји је си шао с ума: ʼУ веч ном не ми ру 
све та, ти си је ди ни ужи вао мир!ʼ Тај не зна за зе маљ ске ра до сти, али ни за 
ја де. Он не осе ћа фи зич ке бо ло ве, ни је ис ку сио стра хо те и бе де дру штве не 
ре во лу ци је. Он ни је по знао дво ли чан је зик ла жног при ја тељ ства, љу ту пат њу, 
бо лест, сра мо ту, увре де, гад ну ла ко мост и же љу за сла вом.“6 

б) при ват на крат ка пи сма (мол бе и жал бе) у ко ме се по зна те лич но сти 
(књи жев ник Ђор ђе Ма ле тић, Ко ста Мар ко вић) жа ле Ј. Ст. По по ви ћу на јед-
ног ша бач ког про фе со ра ко ји им ду гу је но вац и тра же да га опо ме не са 
зва нич ног ме ста да дуг вра ти (ви де ти Ре ге ста бр. 1, 14). 

6 Т. Осто јић, на ве де ни оглед, Ле то пис Ма ти це срп ске, 1907, с. 11.
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в) опо ме не и по хва ле ли ци ма у про свет но-школ ском ра ду; од но се се 
на Ре ге ста бр. 3 : опо ме на учи те љу се ла Ка о не Ди ми три ју Мра о ви ћу због 
ло шег вла да ња пре ма све штен ству; и акт бр. 11 у ко ме се из ри че јав на по-
хва ла на чал ни ку сре за По сав ско-Там нав ског, ко ју пре но си мо:

„На чал ни че ству Окр. Ша бач ког 
Из вје ште но По пе чи тељ ство Про свје шче ни ја од Глав ног Упра ви

те ља основ ни̓  учи ли шта Г. Ми ло ва на Спа си ћа о усер ди ју и рев но сти 
Г. На чални ка сре за По са воТам нав ског Окру жи ја тог, ко је ока зу је к 
по ди за њу и на пре до ва њу учи ли шта во ве ре ног му Сре за, со дер жа ва ју ћи 
исти у до бром ста њу и по ред ку; и ста ра ју ћи се о снаб дје ни ју они са сви
 ма потре ба ма као и опре дје ле ни ју до бре учи те љи ма пла те, пре по ру чу
је На чал ниче ству из ја ви ти по ме ну том Срез ском ста ре ши ни осо би то 
По пе чи телств а овог бла го во ле ни је. 

ПНº 1206.  По пе чи тељ
22. Сеп тем вра 1845. год.  Пра во су ди ја и Про свје шче ни ја

у Бе о гра ду.  Пол ков ник и Ка ва љер 
На чал ник

Од дјел. Поп. Про свје шче ни ја  Па ун Јан ко вић
Ј. С. По по вић“ 

На чел ник сре за По сав ско-Там нав ског, чи је име Ј. Ст. По по вић не на-
во ди звао се ха џи Три фун Сми ља нић, прет ход но је био тр го вац ша бач ки.

2. ПреПиСкај.СТ.ПоПовићаошаБачкојПолугимназијииучилимау
њој. У пре пи ски Ј. С. По по ви ћа са На чел ством ша бач ким из два ја се јед на 
гру па ње го вих пи са ма упу ће на на про ме ну уџ бе ни ка у шко ла ма, као и на-
ред бе упу ће не про фе со ри ма ша бач ке по лу гим на зи је о по лу го ди шњим и 
го ди шњим ис пи ти ма. 

Го ди не 1843. Ј. С. По по вић у свој ству на чал ни ка ОПП. од лу чио је да 
про ме ни два школ ска уџ бе ни ка и уме сто ста рих и стра них уве де но во на-
пи са не и до ма ће. О то ме чи та мо у ње го вом пи сму НОШ-ког сле де ће: 

„На чал ни че ству Окру жи ја Ша бач ког 
По пе чи тељ ство Про свје шче ни ја опре дје ли ло је да се с по чет ком 

на сту па ју ће 184¾. школ ске го ди не на мје сто у Бу ди му пе ча та ног и до 
сад по нор мал ним шко ла ма пре да ва ног „Ка ти хи си са“ и „Свја шче не 
Исто ри је“ од поч не пре да ва ти и „Крат киј Ка ти хи сис“, ко је су на ро чи
то за шко ле Оте че ства на шег са чи ње не и ко је се књи ге у Пра ви тел
стве ној Ти по гра фи ји, по озна че ну њо ме у „Но ви на ма Срб ским“ це ну, 
ку пи ти мо гу. 

У след ству ово га на ла же се На чал ни че ству да оно сво јим пу том 
опредје ле ни је ово По пе чи тел ства Про свје шче ни ја, ка ко учи те љи ма 
та ко и уче ћој се мла де жи нор мал ни̓  на ши шко ла, с тим до дат ком до 
зна ња до ста ви: да се про пи са ним овим но вим „Ка ти хи си сом“ и „Све
ште ном Исто ри јом“ у на пре дак слу жи ти има ју. 
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ПНº 861.
16. ав гу ста 1843. год.  По пе чи тељ 

у Бе о гра ду.  Пра во су ди ја и Про свје шче ни ја 
На чал ник  Ка ва љер 

Од дјел. По печ. Про свје шче ни ја  Па ун Јан ко вић
Ј. С. По по вић.“

Уз ово пи смо, ко је су при ми ли к зна њу и сви сре зо ви Ша бач ког окруж ја, 
тре ба до да ти и крат ку на по ме ну. У нор мал ним срп ским шко ла ма учи те љи 
су пре да ва ли де ци по уџ бе ни ци ма: (1) Ка ти хи сисъ малый, ко ји је са чи нио 
Јо ван Ра јић; из да ња: Беч 1776; 1785; 1792; Бу дим 1797; 1808; 1824; 1832. и 
да ље. (2) Свѧѱєннаѧ Iсторіа, ко ју је на пи сао ру ски бо го слов Пла тон Лев-
шин, а на цр кве но сло вен ски пре вео Јо ван Ра јић 1792. го ди не; из да ња: Бу дим 
1828; 1831; 1839; 1840. и да ље. По след ња из да ња та два уџ бе ни ка за бра нио 
је Ј. Ст. По по вић, а одо брио исте, али ко ји су по но во пи са ни и из да ти у кне-
же ви ни Ср би ји. Оба уџ бе ни ка на пи сао је про фе сор бо го сло ви је, а доц ни је 
и ша бач ки вла ди ка Га ври ло По по вић (1811‒1871), ма да на књи га ма не ма 
ње го вог име на. Пр ви је: Ка ти хизісъ Краткій – за уче ћу се юностъ у кня-
ж(еству) Сербіє, съ бла го сло веніємъ Г. Архіепи ско па и Ми тро по ли та Пе тра. 
– У Бе о гра ду, у Ти по графіи Княж. Сербіє, 1843. На 8-ни л. 1, стр. 53. Дру го 
из да ње: у Бе о гра ду 1844. не про ме ње но, из ла зи ло и да ље. Дру ги је: Крат ка 
священа исторія – за уче ћу се юностъ. – У Бе о гра ду, у Штам паріи Княже-
ства Сербіє, 1843, стр. [2] + 53; 8-на. Оба уџ бе ни ка су по че ла да се упо тре-
бља ва ју у на ста ви од ове уред бе Ј. Ст. По по ви ћа школ ске 1843/44. го ди не.7 

Сле де ћа три слу жбе на пи сма Ј. Ст. По по ви ћа од но се се на ор га ни за ци-
ју ра да По лу гим на зи је ша бач ке. Ни је дан од ових до ку ме на та ни је об ја вљен 
у Спо ме ни ци Ша бач ке гим на зи је (1837‒1937), Ша бац 1938; 1986². По гла вље 
Ша бач ка глав на шко ла (1837‒1847), у ко ме је опи сан пе ри од школ ских ре-
фор ми на чал ни ка ОПП Ј. Ст. По по ви ћа не са др жи ни је дан у пот пу но сти 
об ја вљен до ку ме нат и сла бо је об ра ђен. За то и ова три ак та из но сим: 

На чал ни че ству Окр. Ша бач ког 
Пре по ру чу је се На чал ни че ству за ка за ти Про фе со ри ма По лу гим

на зи је да у спо ра зу мје ни ју са г. Над зи ра те љем со чи нив ши рас по ло же
ни је, полго ди шње ис пи те под пред сје да тељ ством исто га Над зи ра те
ља др же, има ју ћи у рас по ло же ни ју ча со ва по сту пи ти по по сто је ћем 
„На ста вле нију “ за Гим на зи јал не Про фе со ре.

ПНº 101.
21. Ја ну а ри ја 1846. у Бе о гра ду  По пе чи тељ 

На чал ник  Пра во су ди ја и Про свје шче ни ја
Од дјел. По печ. Про свје шче ни ја  Пол ков ник и ка ва љер 

Ј. С. По по вић  Па ун Јан ко вић

7 Пот пу ни ји опис из да ња на ве де них уџ бе ни ка ви де ти у би бли о гра фи ји Ка та лог 
књи га на је зи ци ма Ју го сло вен ских на ро да 1519‒1867, Из да ње На род не би бли о те ке СР Ср-
би је, Бе о град 1973. 



На чал ник ОШ-ког, До бро сав Здрав ко вић, упу тио је по себ но пи смо „Се-
кре та ру Кон си сто ри је Ша бач ке и мјест ном Над зи ра те љу шко ла, Г. Мар ку 
Ма рин ко ви ћу“ у ко ме га оба ве шта ва да је иза бран за над зи ра те ља и да је 
по треб но: „да Про фе со ри ма По лу гим на зи је за ка же те пол го ди шње ис пи те“.8 
По што су по лу го ди шњи ис пи ти ђа ка Ша бач ке по лу гим на зи је одр жа ни, 
по слат је из ве штај о успе ху иза бра ног Над зи ра те ља (школ ског над зор ни ка), 
као и на чел ни ка ОШ, ма јо ра До бро са ва Здрав ко ви ћа. Та ак та, ва жна за исто-
ри јат Ша бач ке гим на зи је, гла се: 

Слав ном на чал ни че ству Окру жи ја Ша бач ког, 
Сход но пред пи са ни ју ви со ко слав ног По пе чи тељ ства Про свје шче

ни ја од 21. ја ну а рија  т. м. Нº 101 со об шче ног ми пре по ру ком пред по хва
ље ног На чал ни че ства од 25. ја нуари ја о. г. Нº 332 ка са тел но ис пи та 
уче ни ка у по лу гим на зи ји Ша бач(ко ј), ја сам ис пи те у пред ре че ној гим на
сии 4. и 5. т. м. др жо и том сам се при ли ком о до бром успе ху уче ће се 
мла де жи уве рио. ‒ За осви дје тел ство ва ти ово не про пу штам пре гле де 

уче ни пред ме та под 1. / 2. / 3. /, спи сак под 4. / и кла си фи ка ци ју под 
5. / на ве сти, ко ји сви на во ди о мо ме гор њем из мо тре ни ју за до ста јем
ству ју. 

У Шаб цу, 13г фе бру а ри ја 1846.  Мар ко Ма рин ко вић
 Кон(си сто ри је) Но та риј и мјес(тни) Ди рек(то р)
 шко ла Ша бач ки9 

Дру го пи смо Ј. С. По по ви ћа упу ће но НОШ-ког гла си: 

На чал ни че ству Окру жи ја Ша бач ког
По пе чи тељ ство Про свје шче ни ја пре по ру чу је На чал ни че ству за

ка за ти Про фес со ри ма По лу гим на зи је да у спо ра зу мје ни ју са Над зи ра
те љем истог За ве де ни ја рас по ло же ни је учи не, ка ко ће се пол го ди шњиј 
глав ниј ис пит над уче ни ци ма др жа ти и да да ље по сми слу по сто је ћег 
за њи „На ста вле ни ја“10 и Пред пи са ни ја по сту пе. 

ПНº 690  По пе чи тељ 
15. Ју ни ја 1846, У Бе о гра ду  Пра во су ди ја и про свје шче ни ја 

На чал ник Пол ков ник  Ка ва љер 
Од дјел. По печ. Про свје шче ни ја  Па ун Јан ко вић 

Ј. С. По по вић“ 

На ово пи смо по сто ји ду жи од го вор Над зи ра те ља Ша бач ке по лу гим-
нази је Мар ка Ма рин ко ви ћа НОШ-ком ко је му је уру чи ло гор ње пи смо: 

8 До ку мент АС, НОШ, 1846, Ф IV, р. 240, л. 3. 
9 До ку мент АС, НОШ, 1846, Ф IV р. 240, л. 4. Не са др жи из ве шта је 1‒5 шк. ре ви зо-

ра ко ји су по сла ти на чел ни ку Ј. С. По по ви ћу. У истом до ку ме ту је на л. 6 ис пи сан кон цепт 
пи сма на чал ни ка ОШ Д. Здрав ко ви ћа у ко ме се углав ном по на вља што је шк. ре ви зор на-
пи сао на чал ни ку ОПП. 

10 У оба пи сма на чал ник Ј. С. По по вић по зи ва се на штам па но На ста вље ни је; ви ди 
спу ште ни цу 15.
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Слав ном На чал ни че ству Окру жи ја Ша бач ког
Са о бра зно дје ла ју ћи уст ме но ов де со об шче ном ми на ло гу ви со ко-

слав ног По пе читељ ства Про свје шче ни ја по ком се и ис пи ти у по лу гим-
на си ји овој и ове го ди не 27. ју ни ја др жа ти има ли, ја сам као мјест ниј 
над зи ра тељ у прид суд стви ју по зва ти на то тор же ство ли ца од стра не 
ов да шњи мир ски и дру штве ни над ле жа тел ства ис пи те у опре дје ле ном 
ро ку др жо. При овим ис пи ту уче ни ци су уоб ште до бро од го ва ра ли као 
што се то из при кљу че на ов де при ло га под А /., да ље Спи сак уче ни ка 
под Б /. и њи о ву Кла си фи ка ци ју В /. при ла жем, с мол бом да би по хва ље но 
На чал ни че ство све при ло ге ви со ко слав ном По пе чи тел ству Про свје шче-
ни ја, за јед но са мо јим о све му из вје сти јем спро ве сти из во ли ло. ‒ Ов де 
са мо при мје ти ти имам да се при ис пи ту овим, да ниј успјех из Ла тин ског 
и Не мач ког је зи ка ни је уви ди ти мо го, ко је се од ча сти том при пи са ти 
има што су ови пред мје ти до ста те шки, осо би то ка да су се ове Гра ма-
ти ке за го ди ну и пол до са мог Син так си са свр ши ти мо ра ле, од ча сти и 
том што је Про фе сор исти на у ка Г. Па вел Јан ко вић од ду жег вре ме на 
слаб био, па ни је мо го по до ба тел но свој труд по ло жи ти за при об шти ти 
зна ње тиј на у ка сво ји ма, ина че већ сла бим уче ни-ци ма у тре ћој клас си, 
ко ји ма је за то оштро на ло же но: да ће у по чет ку на сту па ју ће го ди не опет 
при ва тан ис пит иста два је зи ка по ло жи ти мо ра ти, ако да ље пре ћи же ле. 
Мол би по овом по кор но мње ни ја, би ло да се из при зр је ни ја на здра вље 
пред ре че ног Про фе со ра Јан ко ви ћа, ова два је зи ка дру ги ма Про фе со ри-
ма ра ди пре да ва ња да ду; Про-фе со ру Јан ко ви ћу пак пре да ва ње Все мир-
не Исто ри је и Зе мље о пи са ни ја као ла ким пред ме ти ма пре по ру чи ти.

У Шаб цу, 5. ју ли ја 1846. год.  Мар ко Ма рин ко вић 
 Кон си сто ри је Но та ри је и мјес(тниј) Ди тек тор

Овај из ве штај школ ског ин спек то ра по слао је, за јед но са при ло зи ма и 
при мед ба ма о ис пи ту гим на зи ја ла ца на чал ник ОШ-ког До бро сав Здрав ко-
вић на чел ни ку ОПП Ј. Ст. По по ви ћу 10. ју ла 1846. го ди не; ко пи ја пи сма 
над зи ра те ља је за др жа на, али без при ло га о ђач ком успе ху (А-Б-В).11 

Нај зад, тре ће пи смо Ј. Ст. По по ви ћа, вр ло крат ко, ти че се бро ја уче ни-
ка у сле де ћој школ ској го ди ни 1846/47. 

На чал ни че ству Окру жи ја Ша бач ког
По пе чи тељ ство Про свје шче ни ја на ла же На чал ни че ству из вје

сти ти се од Про фес со ра По лу гим на зи је: ʼоће ли и ко ли ко ће уче ни ка 
иду ће учи лиштне го ди не би ти, да би се јо ште је дан Раз ред уста но вио? 
Из вје сти је ово спро вес ће се По пе чи тељ ству. 

ПНº 671.  По пе чи тељ 
8. ју ли ја 1846, у Бе о гра ду  Пра во су ди ја и Про свје шче ни ја 

На чал ник  Пол ков ник Ка ва љер 
Од дјел. По печ. Про свје шче ни ја  Па ун Јан ко вић 

Ј. С. По по вић

11 До ку мен ти: М. Ма рин ко ви ћа и Д. Здрав ко ви ћа у: АС, НОШ, 1846, Ф IV р. 240, л. 
9 и 11.
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По сто ји од го вор Над зи ра те ља Мар ка Ма рин ко ви ћа, упу ће но На чел-
ни ку ОШ, ко ји из ве шта ва Ј. Ст. По по ви ћа: 

Од го ва ра ју ћи на пред пи са ни је пред по хва ље ног На чал ни че ства од 
14. ју ни ја т. г. Нº 2589, ка са тел но уве де ни ја 4те гим на си ал не клас се у 
овој По лу гим на си ји, овим у по ни зно сти ја вљам: да сам ка ко уче ни ке 
тре ће клас се, та ко и њи о ве ро ди те ље пи то оће ду ли да ље они ов де 
учи ти, ако би се че твр та клас са на го ди ну по ди гла, на ко је су пи та ње 
њи 6 од го во ри ли да же ле, је дан па ко од њи, Ма ке ви ја Пан те лић да не ће 
ов де оста ти. По овом се ви ди да би се мо гла и че твр та клас са ов де 
сход но устро је ни ју учи лишт ном на го ди ну по ди ћи, ако та ко и ви со ко
слав но По пе чи тељ ство за до бро и нужд но на ђе. 

У Шаб цу, 25. ју ни ја 1846. Мар ко Ма рин ко вић 
 Кон(си сто ри је) Но та риј и мјест(ниј) Ди рек тор12 

Го ди не 1847. Ша бач ка гим на зи ја је про ду же на са три на че ти ри оде ле ња 
ка ко сто ји у на ве де ној Спо ме ни ци ове шко ле. 

3. докуменТикаоизвориСукоБај.С.ПоПовићаимилованаСПаСића. 
У пре пи сци са На чел ством Окру жи ја Ша бач ког нај за ни мљи ви ји су они 
до ку мен ти Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, ко ји по ка зу ју не до вољ но ис пи тан су-
коб са др Ми ло ва ном Спа си ћем, ко ји се пот пи си вао као „Глав ниј Упра ви тељ 
Основ ниʼ Учи ли шта Кња же ви не Ср би је“. По зна та је њи хо ва јав на по ле ми-
ка, ко ју је Ј. П. Сте ри ја пре тво рио у са ти рич ну ко ме ди ју Суд би на јед ног 
ра зу ма.13 Упра ви тељ основ ни шко ла М. Спа сић имао је над ле жност над 
основ ним шко ла ма и у Ша бач ком Окру жи ју од 1845. го ди не, али је био под-
ре ђен од лу ка ма у оде ље њу Ми ни стар ства про све те, где је глав ни чо век 
од лу ке био упра во на чел ник Ј. С. По по вић. Из јед ног ак та, да ти ра ног 10. 
но вем бра 1844. го ди не ви ди се ко је су но р мал не или основ не шко ле по сто-
ја ле у Ша бач ком Окру жи ју и ње го вим сре зо ви ма: По сав ско-Там нав ском, 
Ма чван ском и По цер ском. На зах тев „ви со ког По пе чи тељ ства Про свје ште-
ни ја“ да се основ ним шко ла ма и свим учи те љи ма на том под руч ју по ша ље 
На ста вље ни је (упут ство за рад), ко је је про пи са ло исто Ми ни стар ство, а 
то зна чи њен на чел ник, Јо ван Сте ри ја По по вић, та да шњи ди рек тор норм. 
шко ла Кња же ства Срб ског, Пе тар Ра до ва но вић, са оп штио је сле де ће. По 
„на ло гу пред хва ље ног По пе чи тељства ши љем ја Сл(ав ном) На чал ни че ству 
21 ко мад то га На ста вље ни ја, а име но за учи те ље“: 

„(1) Ша бач ке: Јо ва на Ко сти ћа, Ема ну и ла Ка нач ког и Јо ва на Или ћа; 
(2) Дре но вач ког: Ва си ли ја Ма р ко ви ћа; (3) Ше ва рич ког: Жив ка Сте фа но ви ћа; 
(4) Глу шач ког: Пе тра Пе тро ви ћа; (5) Зми њач ког: Гри го ри ја Ви ћен ти је ви-
ћа; (6) Ба до ви нач ког: Јо ва на Да ни ло ви ћа; (7) Ље шнич ког: Са ву По по ви ћа; 
(8) Гло го вач ког: Жи ва на Дра ји ћа; (9) Бо га тић ског: Жив ка Бе ри ћа; (10) Са ла ша 

12 Акт АС, НОШ, 1846, Ф XI р. 1006, л. 4. 
13 Ј. Ст. По по вић: Суд би на јед ног ра зу ма, ша љи ва игра у два дјеј стви ја, у: Са бра не 

ко ме ди је, при редио  Д. Ива нић, Бе о град 2006. 
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Но ћај ског: Јо ва на По по ви ћа; (11) До брић ског: Па вла По по ви ћа; (12) Де сић-
ског: Ни ко ле Ва си ћа; (13) Кри вај ског: Ма рин ка По по ви ћа; (14) На ку чан ског: 
Ма ке ви је Се дла ре ви ћа; (15) Сви ле ув ског: Јан ка Јо ва но ви ћа; (16) Цр ни љев-
ског: Ди ми три ја Пут ни ка; (17) Ме(х)овљан ског: Уро ша Ма ри ћа и (18) Ја ло-
вич ког: Ар се ни ја Не и ма ре ви ћа.“14 

Из овог ак та мо гло се ви де ти ко ли ко основ них шко ла и учи тељâ има 
тре нут но у Ша бач ком окру гу са сре зо ви ма ко ји ма је Ј. С. По по вић упу тио 
сво је На ста вље ни је 15, а ко је је по де лом над зо ра над шко ла ма по чет ком 
1845. го ди не до био но во по ста вље ни ди рек тор Ми ло ван Спа сић. 

Њи хов глав ни су коб, ко ји се из ро дио у оштру по ле ми ку и же сто ку сва ђу, 
из био је то ком 1845 го ди не, ка да се по ја ви ла књи га др Ми ло ва на Спа си ћа: 
ЗЕМЛѢОПИСАНIЕ ЦЕ ЛОГЪ СВЕ ТА. Са чинѣно  по найновіемъ др жав номъ 
станю за выша и ни жа учи ли шта и за сва ко станѣ гра ђа на, Ми ло ва номъ И. 
Спа си ћемъ. – У Бе о гра ду, у Кньиго пе чатньи Княже ства срб скогъ, 1845, стр. 
[8] + 318 + [24]; 8-на. Не ко ли ко до ку ме на та из фон да Ша бач ког на чел ства 
ука зу ју на узро ке и по сле ди це тог су ко ба, па ћу их ов де са оп шти ти. Пр ви 
акт Ј. С. По по ви ћа гла си: 

„На чал ни че ству Окр(ужи ја) Ша бач ког. 
Пре по ру чу је се На чал ни че ству упи та ти Про фе со ра Зе мље о пи са-

ни ја у По лу гим на зи ји, по ком Спи са те љу исту на у ку пре да је и да ли се 
ка кво упо тре бље ни је у учи ли шту пра ви од Зе мље о пи са ни ја со чи ње ног 
Управи те љем основ ни учи ли шта Ми ло ва ном Спа си ћем. Из вје сти је ово 
над лежног Про фе со ра На чал ни че ство ће По пе чи тељ ству Про свје шче
ни ја до ста ви ти.

ПНº 71  По пе чи тељ
12. Ја ну а ри ја 1846, у Бе о гра ду.  Пра во су ди ја и Про свјешч. 

На чал ник  Пол ков ник и ка ва љер
Од дјел. По печ. Про свје шче ни ја  Па ун Јан ко вић

Ј. С. По по вић 

14 Ар хив Ср би је, На чал ство Окру жи ја Ша бач ког, Ф XI р. 1371 / 1844, л. 4. Од го вор 
ди рек то ра Нор мал- них шко ла П. Ра до ва но ви ћа на про прат ни акт на чал ни ка От дје ле ни ја 
По печ. Про свје ште ни ја Јо ва на С. По по ви ћа у ко ме сто ји крат ко: На чал ни че ству Окру жи ја 
Ша бач ког. На ла же се На чал ни че ству да при кљу че но На ста вље ни је за учи те ље основ ни 
учи ли шта под ∙∕∙ Про фе со ри ма По лу гим на зи је пре да с пре по пру ком да то к зна ња ра ди у 
Ар хи ву По лу гим на зи је уло же. ПНº 1526. ‒ 7. Но ем вра 1844 год. у Бе о гра ду. На чал ник От дјел. 
По печ. Про свје ште ни ја Ј. С. По по вић – По пе чи тељ Пра во су ди ја и Про свје шче ни ја, Пол-
ков ник и Ка ва љер Па ун Јан ко вић. (Ар хив Ср би је, На чал ство Окру жи ја Ша бач-ко г, Ф XI, 
р. 1371 / 1844, л. 1).

15 По сто ја ла су два На ста вље ни ја, по себ но штам па на као бро шу ре на ко ји ма не сто-
ји пот пис ау то ра: 1) Наставленi е за учи телѣ основны учи ли шта. – Бе о град, [прописао и 
издао] < По пе чи тель Пра во-суд ія и Просвѣщенія >, 1844, стр. 17; 8-на; и 2) На ста влені е за 
про фес со ре гим назіе и по лу гим назія , Бе о град, [прописао и издао] < По пе чи тель Пра во судія 
и Просвѣщенія >, 1845, стр. 19; 8-на. Обе ове књи жи це на пи сао је Јо ван С. По по вић, иа ко 
на њи ма не сто ји име пи сца. 
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На чал ство Окру жи ја ша бач ког је „из и скав ши од Про фе со ра зе мље о пи-
са ни ја у По лу гим на зи ји из ве сти је: по ком спи са те љу исту на у ку пре да је“ 
по сла ло пи са ни од го вор По пе чи тељ ству про свје ште ни ја „на ви со ко зах те-
ва ње ње го во.“16 Са чу ван је и од го вор про фе со ра ко ји гла си: 

Из ја сне ни је. По на ло гу Ви со ко слав ног По пе чи тељ ства Про свје
шче ни ја, по средством ово о кру жног На чал ни че ства у смо тре ни ју пре
да ва ња зе мље о пи са ни ја, ме ни со об ште ном, по кор но ја вљам: да сам се 
до са да при са чи ња ва њу во про сног пред мета нај ви ше др жао: Ка на би
ха, Фо гла и Кур та; пре пра вља ју ћи пак исти пред мет за на сту па ју ће II 
пол го ди је, по ра ди ви ше по ме ну ти Спи са те ља, по ве ћој ча сти Из да нија 
глав ног Упра ви те ља Основ ни̓  Учи ли шта г. Спа си ћа при др жа вао. 

У Шаб цу, 21 Ја ну а ри ја 1846. год. – Па вле Сто ја но вић, Зе мље о пи са ни
ја, Је сте ствене и Исто ри је На ро да при По лу гимн. Ша бач кој Про фе сор.17

На чал ник ОПП Јо ван Ст. По по вић ни је био за до во љан од го во ром про-
фе со ра По лу гим на зи је Ша бач ке Па вла Сто ја но ви ћа. Од мах му упу ћу је дру го 
пи смо у об ли ку на ред бе ко је гла си: 

„На чал ни че ству Окр. Ша бач ког, 
У сљед ству Из ве сти ја Про фе со ра Зе мље о пи са ни ја Па вла Сто ја

но ви ћа, ко је је На чал ни че ство под 21. т. м. Нº 277 По пе чи тељ ству Про
свје шчени ја спр о ве ло, на ла же се На чал ни че ству ис то ме Про фе со ру 
за ка за ти: да при пи са њу Зе мље о пи са ни ја за уче ни ке сво је, не упо тре
бља ва Зе мље о писа ни је Г. Ми ло ва на Спа си ћа, бу ду ћи је ово та ко со чи
ње но да се у учи лишту  упо тре бља ва ти не мо же. 

ПНº 109  По пе чи тељ 
26. Ја ну а ри ја 1846, у Бе о гра ду  Пра во су ди ја и Про свјешч. 

На чал ник  Пол ков ник и Ка ва љер
Од дјељ. По печ. Про свје шче ни ја  Па ун Јан ко вић 

Ј. С. По по вић“

Из го ди не 1847. по сто је још два пи сма из пре пи ске Ми ло ва на Спа си ћа 
и Јо ва на Ст. По по ви ћа. Оба су упу ће на НОШ-ког; пр во, Спа си ће во као упут-
ство за на бав ку и це нов ник основ них уџ бе ни ка и по ма га ла за уче ни ке нор-
мал них учи ли шта, а дру го, Ј. Ст. По по ви ћа у ко ме је из не то ми шље ње о 
про дај ној це ни по це нов ни ку ко је је Спа сић пред ло жио. На во ди мо их: 

Слав ном на чал ни че ству Окр. Ша бач ког.
Ви со ко слав но По пе чи тељ ство Про све ште ни ја на пред ло же ни је 

мо је, да би ро ди те љи уче ће се мла де жи лак ше и јев ти ни је књи жи це 
учи ли шта до би ва ти мо гли, опре дје ли ло је под 2. мар том пр(оша сте) 
го ди не у спо ра зу мје ни ју са сл. На чал ни че ством тр гов це ко ји ће учи
лишт не књи ге у Окр(ужи ју) та мо шњем про да ва ти, под ону исту це ну 

16 АС, НОШ, ФIII, р. 202 / 1846, л. 3.; да ти ра но: 21 ја ну а ри ја 1846, у Шаб цу; ко пи ја.
17 АС, НОШ, Ф III р. 202 / 1846, л. 4. 
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по ко јој се ове и у Бе о гра ду про да ју. При свем пак овом, до знао сам при
ли ком по сје ћа ва ња учи ли шта во ве ре ног ми кру га да мло ги ро ди те љи, 
а и са ми учи те љи мло го ску пље учи лишт не књи ге ку пу ју, не го што је ови
ма це на опре дје ље на; па да би овом злу пре по не учи ни ле и ро ди те љи ма 
ку по ва ње учи лишт ни̓  књи га нео теж ча ва ло, на шао сам за нужд но да 
се свим учи те љи ма не са мо тр гов ци, ко ји су за про да ва ње учи лишт ни̓  
књи га по пред на ве де ном опре дје ле њу ви со ко слав ног По пе чи тељ ства 
на ло жу ју, не го им се и це на за учи ли шта про пи са ни̓  књи га об зна ни; и 
то у гро ше ви ма и па ра ма чар шој ски те че ни ја. 

По ово ме, зва нич но умо ља вам Сл. На чал ни че ство да сље ду ју ћу це ну 
учи лишт ни̓  књи га свим учи те љи ма Окр. та мо шњег са озна че њем име
на тр го ва ца ко ји књи га про да ју, с тим на ло гом об зна ни: да је сва киј из
пи ше, при се би има и по овој књи ге за уче ни ке сво је на ба вља и ро ди те
љи ма ове на ба вља ти пре по ру чу је: 

– 1. Сри ца тел на Шти ца на плат ну за учи ли ште,  гро ша 12, па ра – 
– 2. Шти ца ма ла за по је ди ног уче ни ка,  – ‘’ – 1, – ‘’ – – 
– 3. Бу квар ве зан у ме ким ко ри ца ма,  – ‘’ – 1, – ‘’ – 20. 
– 4. Бу квар ве зан у твр дим ко ри ца ма,  – ‘’ – 2, – ‘’ – – 
– 5. Пре гле да ли ца 7. ко ма да у јед но ве за не или не ве за не,  3,  – ‘’ – –
– 6. По је ди ни лист пре гле да ли це  –  – ‘’ – 20. 
– 7. Чи та о ни ца Срб ска ве за на у тан ким ко ри ца ма  – ‘’ – 2,  – ‘’ – –
– 8. Чи та о ни ца Срб ска ве за на у твр дим ко ри ца ма...  ‘’ – 2,  – ‘’ – 16. 
– 9. Ча сло вац у твр дим но ор ди нар но ве за ним ко ри ца ма,  14, –‘’ –,  – ‘’ – –
– 10. Ча сло вац у ко жи ве зан (по то је и Псал тир),  – ‘’ – 20,  – ‘’ – – –
– 11. Све ште на Исто ри ја ве за на  – ‘’ – 1,  – ‘’ – –
– 12. Ка ти хис сис ве зан  – ‘’ – 1,  – ‘’ – –
– 13. Ра чу ни ца ве за на  – ‘’ – 2,  – ‘’ – –
– 14. Раз го во ри за обра зо ва ни је ср ца и ду ше, ве за ни  – ‘’ –  – – 20 –.

У исто вре ме мо лим да се тр гов ци ма за про да ва ње учи лишт них 
књи га пре по ру чи да го ре из ло же ни’ књи га, ко је су опре дје ли тел но за 
школ ске про пи са не, увек при се би има ду, а осо би то сад у по чет ку го ди
не учи лишт не, и да исте, по чем свој про цент има ју, по про пи са ној це ни 
про да ју.

Нº 121.  Глав ниј Упра ви тељ
24. ав гу ста 1847.  Основ ни учи ли шта К. Ср би је
У Бе о гра ду  Ми ло ван Спа сић“18

Ко мен та ри шу ћи овај акт, на мол бу НОШ-ког, Ј. С. По по вић је истом 
над ле штву упу тио пи смо сле де ће са др жи не. 

На чал ни че ству Окру жи ја Ша бач ког, 
По пе чи тел ство је Про свје шче ни ја под 30. Ок том вра 1845 год. ПНº 

1364 Пред пи са ло На чал ни че ству да сво јим на чи ном по под руч ном му 
Окру жи ју у сва ком знат ни јем мје сту по јед ног ва ља ног и по вје ре ни ја 
до стој ног тр гов ца на ђе, ко ме ће се књи ге за уче ћу се мла деж нужд не 
пре ко На чални че ства на про да ју до ста вља ти, та ко да од 100. про да ти̓  

18 АС, НОШ, 1847, Ф I, р. 12.
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ко ма да 10. ње му у на гра ду при пад ну, но да он ни по што књи ге ве ћом 
це ном не го што је у Књи го пе чат њи опре дје ле на не про да је; на ко је да 
мјест на власт по зор има. 

Но бу ду ћи да је По пе чи тел ству Про свје шче ни ја до ста вље но да се 
по Окру жи ја ма при про да ји Ти по гра фи че ски књи га од тр го ва ца и од 
они’ ко ји ни су у окру жном мје сту и на очи ма вла сти, зло у по тре бле ни ја 
чи не у то ме што се књи ге ску пље не го што је опре дје ле на це на про да ју, 
од ку да би ва да учи те љи и мла деж уче ћа се уштрб у на ста вле ни ју тр пе, 
то По пе чи тел ство да се не би ова зло у по тре бле ни ја уна пред до га ђа ла, 
по буђе но се на ла зи пре по ру чи ти На чал ни че ству да оно са мо јед ном 
си гур ном и по вје ре ни ја до стој ног тр гов ца и то са мо у окру жном мје сту 
опре дје ли, ко ји ће под усло ви ја ма из ло же ним у го ре на ве де ном рас пи су, 
а не ску пље про да ва ти учи лишт не књи ге. О учи ње ном ова ко вом рас по
ло же ни ју не ка На чал ни че ство и Књи го пе чат њу увје до ми. 

ПНº 1446.  Прив(ре ме ни) По пе чи тељ
12. Но ем вра 1847 у Бе о гра ду  Пра во су ди ја и Про свјешч. Ка ва љер
На чал. По печ. Про свје шче ни ја  А. Јан ко вић

Ј. С. По по вић.“

Да кле, Ј. Ст. По по вић је за бра нио да уџ бе ни ке про да ју по сре зо ви ма 
учи те љи и тр гов ци, већ са мо је дан тр го вац у са мом Ша бач ком окру гу, од-
но сно, у Шап цу. Ти ме је ис кљу чио и на ред бу у пи сму М. Спа си ћа о учи те-
љи ма и тр гов ци ма као про дав ци ма школ ских уџ бе ни ка. 

4. ПослеДњиДокументЈ.с.ПоПовићаначелствушабачкомоПрослави
светогсаве. Већ на по чет ку го ди не 1848., Јо ван Сте ри ја По по вић дао је 
остав ку на ме сто на чел ни ка Оде ље ња По пе чи тељ ства про све те и оти шао 
у свој род ни Вр шац.19 Је дан од по след њих до ку ме на та ко је је као на чел ник 
пот пи сао и упу тио На чел ству Окру жи ја Ша бач ког био је акт у ко ме је на-
ре дио ка ко да се у шко ла ма ша бач ким про сла ви дан Све тог Са ве, 14. ја ну ар 
(по ста ром ка лен да ру) 1848. го ди не. Тај акт, ко ји је пи сан у истом об ли ку и 
са истим са др жа јем за сва На чел ства у кне же ви ни Ср би ји, а би ло их је се-
дам на ест, у це ли ни гла си: 

„На чел ни че ству Окр[ужија] Ша бач ког, 
Као што је до са да оби чај по сто јао про сла вља ти Празд ник Про

све ти теља Срб ског све то га Са ве, као По кро ви те ља на ши̓  учи ли шта, 
та ко и На чал ни че ству пре по ру чу је: да и ове го ди не уо би ча је ним на чи ном 
по ступи  и од сво је стра не ста ра ни је обра ти, ка ко ће се при ло зи на 
глав ниј фонд Школ скиј од по је ди ни љу би те ља на род ног Про свје шче ни ја, 
ко ли ко ко мо же и ʼоће, ку пи ти. 

19 Ви де ти сту ди ју Ж. Ми ли сав ца: Сте ри ји но бек ство из Ср би је, Са вре ме ник, 5, 1956, 
стр. 597 – 605, у ко јој су об ра ђе на по гла вља: I. Остав ка, II. Су ко би с Ву ком и ње го вом гру-
пом, III. За вист сит них ду ша или Суд би на јед ног ра зу ма. На чал ник ОПП, Ј. Ст. По по вић 
„под нео је остав ку на слу жбу у Ср би ји 11. мар та 1848. го ди не.“
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ПНº 4 Прив[ремени]  По пе чи тељ
2. Ја ну а ра 1848. у Бе о гра ду,  Пра во су ди ја и Просвјешчен[ија] 

На чал ник  Ка ва љер 
Попеч[итељства] Про свје шче ни ја  А. Јан ко вић

Ј. С. По по вић“

[Архивски прилог]

[Регеста – спи сак до ку ме на та са крат ким опи сом са др жа ја. За 
сва пи сма 

Ј. С По по ви ћа ов де ви де ти на ве де не сигнатуре].

1843.
(1) Про фе сор III гра ма ти кал не кла се По лу гим на зи је Ша бач ке, Па вле 

Јан ко вић, вра ћа дуг од 3 # цес. бив шем се кре та ру вну тре ни де ла Ко сти 
Мар ко ви ћу. – [Сигн.: Ар хив Ср би је, На чал ство Окру жи ја Ша бач ког20, 
1843, Ан р. 212; да ти ра но 4. фе бру а ра 1843, са пот пи сом на чал ни ка ОП 
Ј. С. Поповића] 

(2) По пе чи тељ ство пра во су ди ја и про свје ште ни ја ша ље акт НОШом, 
на ко ме сто ји и пот пис Ј. С. По по ви ћа у ко ме из ве шта ва: да је Јо ва на 
Јокси мо ви ћа из Ви та на ца у Окру гу Кра го е вач ком, же на Сто ја на, оста
ви ла га и „не куд од бе гла још 1836. год.“ Да је се рок да се вра ти или да 
се брак раз ве де. На ла же се На чел ству Ша бач ком да се по тра жи по 
сре зо ви ма. ‒ [Сигн. АС, НОШ, 1843, Ан, л. 725]

(3) Акт са пот пи сом на чал ни ка ОП Ј. С. По по ви ћа од 8. ма ја 1843. 
упу ћен учи те љу се ла Ка о не Ди ми три ју Мра о ви ћу, као опо ме на због ло
шег вла да ња пре ма све ште ни ци ма тог се ла у ко ме је и ма на стир. – [Сигн.: 
АС, НОШ, 1843, Ан р. 544; да ти ра но: 8. ма и ја 1843. године].

[Са овим у ве зи: Про ше ни је учи те ља Д. Мра о ви ћа, из Ка о не, да ти
ра но 18. ју ни ја 1843., да му се пла ти ван ред ни по сао ко ји је оба вљао у 
Ша бач кој по лу гим на зи ји где је за ме њи вао про фе со ра Па вла Сто ја но ви ћа. 
– [Сигн.: АС, НОШ, 1843, Ан р. 795].

(4) Акт са пот пи сом Ј. С. По по ви ћа, да се у школ ској го ди ни 1843. 
/ 1844. не ће у нор мал ним шко ла ма пре да ва ти по Ка ти хи си су пе ча та ном 
у Бу ди му, већ по но вом Крат ком ка ти хи си су и Све ште ној исто ри ји 
„ко је су на ро чи то за шко ле Оте че ства на шег са чи ње не“. – [Сигн.: АС, 
НОШ, 1843, Ан 938; да ти ра но 16. ав гу ста 1843. године]. 

(5) Акт са пот пи сом Ј. С. По по ви ћа упу ћен НОШког, у ко ме се на
во ди спи сак пред ме та ко је тре ба пре да ва ти по ре до сле ду за по лу гим на
зи је. ‒ [Сигн. АС, НОШ, Ан р. 978; да ти ра но 24 ав гу ста 1843. у Београду].

1844. 
(6) Не по сред но по сле „упо ко је ња Г. Епи ско па Мак си ма“ (Са ви ћа, 

ша бачко г вла ди ке), на ре ђу је се: да све „ње го ве ства ри и има ње, ко је се 
у Шаб цу на ла зи по пи са ти, по пе ча ти ти и до да љег рас по ло же ни ја Пре

20 У да љем тек сту скра ће ни ца: АС, НОШ.
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чест ној Кон си сто ри ји Ша бач кој на со хра не ни је оста ви ти“. ‒ [Сигн.: 
АС, НОШ, 1844, Ф III, р. 371; Акт је пот пи сао Ј. С. По по вић, 8. ја ну а ри ја 
1844. у Бе о гра ду; са др жи спи сак ства ри епи ско па Максима]. 

(7) Же на Пе тра Жи ва но ва Јо ва на, из Лу гав чи не, сре за Сме де рев
ског, „по вре ђе ног ума“ и због то га „по ра зним окруж ји ма ски та“, тра жи 
се „да пред ста не ду хов ном су ду“. – [сигн.: АС, НОШ, 1844, Ф II, р. 201; 
да ти ра но 2 мар та 1844.,са пот пи сом Ј(ова на) С. По по ви ћа ]. 

(8) По во дом смр ти Ша бач ког епи ско па Мак си ма, на ре ђу је По пе чи
тељ ство пра во су ди ја и Про свје шче ни ја на ре ђу је На чел ству Окру жи ја 
Ша бач ког, да се фор ми ра ко ми си ја за пре глед ста ња за о став ше имо ви не 
по кој ног епи ско па; акт је пот пи сао и Ј. С. По по вић. ‒ [Сигн.: АС, НОШ, 
1844, Ан 371, л. 12; да ти ра но 7. мар та 1844. у Београду]. 

(9) Про прат ни акт, у ко ме се „на ла же На чал ни че ству (Окру жи ја 
Ша бач ког), да при кљу че но На ста вље ни је за учи те ље основ ни учи ли шта 
Про фе со ри ма гим на зи је пре да с пре по ру ком да то к зна ња ра ди у Ар хи ву 
По лу гим на зи је уло же.“ ‒ [Сигн.: АС, НОШ, 1844, Ф XI р. 1371, л. 1; да ти-
ра но: 7. Но ем вра 1844. у Бе о гра ду, са уо би ча је ним пот пи сом: Ј. С. Поповић].

1845. 
(10) У до пи су НОШком из ве шта ва се: да је не ка „Ми ли ца из Ја си ке, 

Окру жи ја Кру ша вач ког пре да ла про ше ни је Пре чест њеј шој Ар хи ди је
цезал нојј Кон си сто ри ји: да би јој до зво ље но би ло уда ти се, из узро ка што 
ју је њен муж Здрав ко Сто ја но вић, ро дом из Ле сков ца у Тур ској, пре осам 
го ди на оста вио и у свет ту ма рио.“ На ла же се по тра га по сре зо ви ма 
да се тај чо век про на ђе. У пот пи су Ј. С. По по вић. ‒ [Сигн.: АС, НОШ, 
Ф I, р. 160; да ти ра но 27. фе вру а ри ја 1845. у Београду].

(11) По во дом из ве шта ја глав ног упра ви те ља основ ни’ учи ли шта 
Г. Ми лова на Спа си ћа, у ко ме се ис ка зу је ве ли ка рев ност „к по ди за њу и 
на пре до вању  учи ли шта Г. На чал ни ка сре за По са воТам нав ског, [Три-
фуна Смиљанића] из ја ви ти по ме ну том Срез ком Ста ре ши ни осо би то 
По пе чи тељ ства овог бла го во ле ни је.“ пот пис: Ј. С. По по вић. ‒ [Сигн. 
АС, НОШ, 1845, Ф IX, р. 1394; да ти ра но 22. сеп тем бра 1845. у Београду]. 

(12) Акт са пот пи сом Ј. С. По по ви ћа у ко ме се на ре ђу је НОШког 
да из вр ши пре тра гу сре зо ва не би ли се на шла не ка не ста ла же на Ста
ни ја Ар сић из Мо крог Лу га. ‒ [Сигн. АС, НОШ, Ф XII, р. 1665; да ти ра но 
24. ок том ври ја 1845. и по но во 6. но ем ври ја 1845]. 

(13) По пе чи тељ ство про свје ште ни ја упу ћу је НОШког акт у ко ме 
се стро го на ре ђу је да се „по слу жи те љи ма цр кве ним“ (цр кве ња ци ма) 
мо ра ис пла ћи ва ти за слу га за оба вља ње њи хо вог по сла. О то ме је још 
1844. до нет је дан акт. Да је се пре по ру ка да цр кве не по слу жи те ље мо ра 
пла ћати се о ска оп шти на пре ко се о ског При ми ри тељ ног Су да. ‒ [Сигн.: 
АС, НОШ, 1845, Ф XII р. 1665; да ти ра но 27. ок то вра 1845, у Бе о гра ду, са 
пот пи сом: Ј. С. По по ви ћа; у овом до си јеу од 18 ли ста има и дру гих до-
ку ме на та ко ји се ти чу исте про бле ма ти ке. Њих је пот пи си вао уме сто Ј. 
С. По по ви ћа ње гов за ме ник, сто ло на чал ник Си ме он Протић]. 

(14) Ђор ђе Ма ле тић је за мо лио От де ле ни је Про свје ште ни ја да 
на ре ди про фе со ру По лу гим на зи је Ша бач ке Па влу Јан ко ви ћу, да из ми ри 
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дуг у нов цу „за ску пље не њим пре ну ме ран те“. Акт са пот пи сом Ј. С. 
По по ви ћа упу ћен НОШком. ‒ [Сигн. АС, НОШ, 1845, Ф XII р.1676; да-
ти ра но: 23. Но ем вра 1845. у Бе о гра ду.]. 

1846. 
(15) Из От дје ле ни ја По пе чи тељ ства Про свје ште ни ја, са пот пи сом 

Ј. С. П. упу ћу је се НОШког акт, да пи та „Про фес со ра Зе мље о пи са ни ја 
у По лу гим на зи ји, по ком Спи са те љу исту на у ку пре да је?“ И да то ја ви 
са при ло же ним „из ве сти јем“ до тич ног Про фес со ра. ‒ [Сигн. АС, НОШ, 
1846, Ф III, р. 202, л. 1 и 4; да ти ра но: 12. Ја ну а ри ја 1846, у Београду] 

(16) По што се про фе сор Зе мљо пи са Па вле Сто ја но вић, лич но из ја
снио по ко јим из во ри ма пре да је свој пред мет у По лу гим на зи ји Ша бач кој, 
усле дио је још је дан акт Ј. С. По по ви ћа. Он на ла же НОШког да истом 
про фе со ру пре до чи да „за уче ни ке сво је не упо тре бља ва Зе мље о пи са
ни је Г. Ми ло ва на Спа си ћа“. ‒ [Сигн. АС, НОШ, 1846, Ф III, р. 202, л. 4 и 
6; да ти ра но 26. ја ну а ри ја 1846, у Београду].

(17) Акт у ко ме се пре ко НОШког ша ље „при кљу че но про ше ни је 
про си те љу Је ре ју Си ме о ну То до ро ви ћу, бив шем ка пе та ну Кру пањ ском.“ 
Пот пи сао Ј. С. По по вић. Из Ша бач ког на чел ства од го ва ра ју да се у том 
окру жи ју он не на ла зи. ‒ [Сигн. АС, НОШ, 1846, Ф IV, р. 235, да ти ра но: 
17. Ја ну а ри ја 1846, у Београду]. 

(18) Акт Ј. С. По по ви ћа у ко ме се „пре по ру чу је На чал ни че ству 
(ОШ-ког) за ка за ти Про фес со ри ма По лу гим на зи је, пол го ди шње ис пи те 
под пред сједа тел ством Над зи ра те ља да др же.“ ‒ [Сигн: АС, НОШ, 
1846, Ф IV, р. 240; да ти ра но 21. Ја ну а ри ја 1846. у Београду]. 

(19) По пе чи тељ ство про свје ште ни ја, у пот пи су Ј. С. По по вић, тра
жи од НОШког да се из ве сти код Про фе со ра „ко ли ко ће уче ни ка иду ће 
учи ли шне го ди не би ти, да би се јо ште је дан Раз ред уста но вио.“ ‒ [Сигн.: 
АС, НОШ, 1846, Ф XI, р. 1006; да ти ра но: 8. Ју ни ја 1846, у Београду]. 

(20) По пе чи тељ ство про свје ште ни ја, у пот пи су Ј. С. По по вић, 
по но во из ве шта ва пре ко НОШког Про фе со ре и Над зи ра те ља, о одр жа
ва њу по лу го ди шњег глав ног ис пи та. ‒ [Сигн. АС, НОШ, 1846, Ф IV, р. 
240, л. 7; да ти ра но: 15. ју ни ја 1846. у Београду]. 

1847. 
(21) Глав ни упра ви тељ основ ни учи ли шта Кне же ви не Ср би је Ми

ло ван Спа сић тра жи од По пе чи тељ ства про свје ште ни ја ми шље ње о 
це нов ни ку књи га за основ на учи ли шта. На овај до пис исто По пе чи тељ
ство, у потпи су Ј. С. По по вић, од го ва ра ка ко тре ба про да ва ти „књи ге 
за уче ћу се мла деж, по ко јој це ни и ко то да чи ни“. ‒ [Сигн.: АС, НОШ, 
1847, Ф I, р. 12; да ти ра но: 12. но ем вра 1847. у Београду]. 

1848. 
(22) По след њи акт Ј. С. По по ви ћа, упу ћен НОШког од но си се на 

про сла ву све то га Са ве „као по кро ви те ља на ши учи ли шта“. Упо зо ра ва 
да се исто На чел ство по ста ра за при ло ге на глав ниј фонд школ ски. ‒ 
[Сигн. АС, НОШ, 1848, Ф I, р. 89; да ти ра но 2. Ја ну а ра 1848. у Бе о гра ду.
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Др Ми ли вој С. Не нин

УЗА ЛУ ДАН ПО САО МЛА ДЕ НА ЛЕ СКОВ ЦА 
(Пре пи ска Ми ло ша Цр њан ског и Мла де на Ле сков ца)

Два пу та сам при ре ђи вао пре пи ску Мла де на Ле сков ца за штам пу. Пр ви 
пут сам при ре дио пре пи ску са То до ром Ма ној ло ви ћем. (У јед ној ре че ни ци 
бих ту пре пи ску мо гао опи са ти као Ле сков чев стр пљив и, по ка за ло се, успе-
шан рад на вра ћа њу То до ра Ма ној ло ви ћа у срп ску књи жев ност.)1

Дру ги пут при ре дио сам пре пи ску из ме ђу Мла де на Ле сков ца и Па вла 
Сте фа но ви ћа, си на Све ти сла ва Сте фа но ви ћа. У тој пре пи сци се Мла ден 
Ле ско вац, ко ји при во ди кра ју рад на пре пи сци Ла зе Ко сти ћа, рас пи ту је за 
пи сма Ла зе Ко сти ћа Све ти сла ву Сте фа но ви ћу. Је дан де таљ из те пре пи ске 
по себ но је за ни мљив. Ле ско вац до слов це пи ше: „Ту пре пи ску при пре мам 
ја, а ру ко пис ћу пре да ти 31. де цем бра 1980 – да кле, при кра ју сам по сла“.2

Мла ден Ле ско вац је умро 1990. го ди не – пр ва књи га Ко сти ће ве пре пи-
ске по ја ви ла се 2005. го ди не; дру га књи га се по ја ви ла, од мах за тим, 2017. 
го ди не; тре ћа књи га се че ка... Да кле, ру ко пис још увек ни је пре дат...

Још је по губ ни ја, по Ле сков ца, при ча о при ре ђи ва њу пре пи ске Јо ва на 
Јо ва но ви ћа Зма ја! Не смем ни да на пи шем ко је го ди не је об ја вио пр ву књи-
гу Зма је ве пре пи ске (за јед но са Иван ком Јо ви чић). По сле то га је жи вео го-
то во пун ства ра лач ки век; Зма је ва пре пи ска је оста ла не из да та... Де лу је као 
да да ту ми ни су оба ве зи ва ли Мла де на Ле сков ца.

На рав но, ни је Ле ско вац ка снио са мо са при ре ђи ва њем пре пи ске – ах, 
тај пи пав и спор по сао... Ушао је и у про зу Ми ло ра да Па ви ћа као не ко ко се 
при хва тио да при ре ди за штам пу по е зи ју Лу ки ја на Му шиц ког, а то, опет, 
ни ка да ни је за вр шио3... Но, ни ту ни је крај Ле сков че вим за по че тим, а не до-
вр ше ним по сло ви ма. (Да ли се у том кљу чу по че тих, а не до вр ше них по сло ва, 

1 Ми ли вој Не нин, Слу чај на књи га, Зре ња нин 2006; по гла вље: Са чу ва на пи сма То до ра 
Ма ној ло ви ћа и Мла де на Ле сков ца, стр. 153‒201.

2 Ми ли вој Не нин, Слав ни Шај каш, Но ви Сад 2014; по гла вље: Пре пи ска из ме ђу Па вла 
Сте фа но ви ћа и Мла де на Ле сков ца, стр. 155‒176. Ци ти ра на ре че ни ца је на стра ни 166.

3 Реч је Па ви ће вој при чи Дво бој, ко ја се пр во по ја ви ла у књи зи Ко њи Све то га Мар ка, 
Бе о град 1976. го ди не.
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мо же чи та ти и при ча о Збор ни ку о Мла де ну Ле сков цу? Као да му се Ма ти ца 
срп ска „све ти“ за све не до вр ше не по сло ве!)4

Ма да је мно го ви ше до вр ше них по сло ва Мла де на Ле сков ца. Те шко је 
и по пи са ти (не ке ства ри се не мо гу из ме ри ти) шта је све Ле ско вац ура дио. 
То је нај пре ци зни је, у јед ној ре че ни ци, опи са ла Иси до ра Се ку лић. Не што 
као, кад Ле сков ца не ма у Но вом Са ду – све ста не...

У мо ру тих до вр ше них, као и не до вр ше них по сло ва Мла де на Ле сков ца, 
не ста ло је оно што је Ле ско вац ура дио, а ни је об ја вио. Ле ско вац је 1962. и 
1963. го ди не по ку шао да вра ти Ми ло ша Цр њан ског у срп ску књи жев ност 
– на ве ли ка вра та. На и ме, по чео је при пре ме за из да ва ње Са бра них де ла 
Ми ло ша Цр њан ског – уз не по сред ну по моћ са мог Цр њан ског. (Тре ћи пут, 
ето, при ре ђу јем Ле сков че ву пре пи ску.) Та пре пи ска – ве за на за Са бра на де ла 
– тра ја ла је не пу не две го ди не (1962. и 1963) а од ура ђе ног по сла ни је би ло 
ни шта5... Од мах мо рам ре ћи да нам ова пре пи ска не го во ри мно го но вог о 
Цр њан ском – ла ко га пре по зна је мо. Али нам до но си дру га чи јег Мла де на 
Ле сков ца. (То ли ко дру га чи јег да по вре ме но осе тим по тре бу да на пи шем 
упут ство за чи та ње пи са ма Мла де на Ле сков ца.) Нај пре, то сам већ ре као, 
Ле ско вац је при па дао оној ге не ра ци ји, ко ја је ис пу ње ње да тих ро ко ва, на 
не ки на чин, обе сми сли ла. Ме ђу тим, ов де је Ле ско вац сам се би од ре дио 
тем по и из ви ња ва се Цр њан ском због ка шње ња од ме сец да на. Но, на док-
на дио је то ка шње ње и ура дио оно што је обе ћао. Са дру ге стра не ово је и 
по ма ло не ствар на при ча о од но су уред ни ка пре ма пи сцу. Јер, уред ник по-
на вља, као ре френ, да ће пи сац би ти тај ко ји ће има ти по след њу реч! (Оту-
да што је де ло ва ла као не ствар на, та при ча и ни је до вр ше на.) И до так ни мо 
се, ко нач но, ма кар и ле ти мич но, оног обе ћа ног упут ства за чи та ње. Да на шњи 
чи та о ци мо ра ју зна ти да је у Ма ти ци срп ској тих го ди на, ал фа и оме га упра-
во Мла ден Ле ско вац. И кад у пи сми ма на пи ше да је при чао са љу ди ма из 
Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске, те да му они не што пред ла жу, те да 
га они по жу ру ју, те да би они во ле ли ово или оно... Све се то, да кле, мо гло 
на пи са ти и пре ци зни је. Мо гао је Ле ско вац јед но став но на пи са ти: раз ми слио 
сам и то би тре ба ло та ко и та ко учи ни ти... (Из да вач ко пред у зе ће му до ђе 
као не ки па ра ван ко јим при кри ва свој ау то ри тет, па за што не ре ћи: и моћ!)

Рет ко се Ле сков цу омак не да на пи ше оно хва ли са во – да сам ја био ту... 
Он то „от ме ни је“ ка же. На при мер, у пи сму То до ру Ма ној ло ви ћу, од 26. ја-
ну а ра 1949. го ди не, у вре ме ка да су се Из да вач ки пла но ви свих из да вач ких 
ку ћа под но си ли Ко ми те ту, Мла ден Ле ско вац пи ше: „У ја ну ар ском бро ју 

4 И мо гу и не мо гу у овом тек сту да пец нем Ма ти цу срп ску што ни је об ја ви ла Збор ник 
о Ле сков цу, иа ко је Сим по зи јум о Мла де ну Ле сков цу одр жан 20. и 21. де цем бра 2004. го ди-
не. Не мо гу, јер је уред ник овог гла си ла, ко јем ну дим овај текст, исти чо век ко ји је тре ба ло 
да уре ди тај Збор ник. А мо гу, јер се уздам у то да уред ник ову фу сно ту не ће чи та ти.

5 Од ура ђе ног по сла ни је би ло ни шта јер, од јед ном, ни је би ло на чи на да се Цр њан-
ском ис пла ти хо но рар. О то ме све до чи обим на пре пи ска Цр њан ског са Ју го сло вен ском 
ау тор ском аген ци јом.



’Ле то пи са’ оче шао се о Вас је дан наш ре цен зент. Чи та ће те то. Био сам на 
пу ту и та ко ни сам мо гао то спре чи ти, иа ко сам у слич ним ис па ди ма до 
са да успе вао.“ (Под ву као М. Н.)6

Али, мо же мо све то од ба ци ти на стра ну – Ле ско вац се ука зу је као ве-
ли ки зна лац де ла Ми ло ша Цр њан ског, али и као „пе дант“ – у нај леп шем 
сми слу те ре чи. Уи сти ну се по све тио де лу Ми ло ша Цр њан ског. Бри не о 
сва ком сло ву!

*

Али, ис при чај мо ову при чу ка квим-та квим ре дом. Вра ти мо се у вре ме 
из ме ђу два ра та... Пр ви, не по сре дан, кон такт из ме ђу Ле сков ца и Цр њан ског 
је из 1931. го ди не – по ка за ла је то На та ли ја Лу до шки у књи зи Књи жев на 
огле да ња Мла де на Ле сков ца.7 На и ме, Ле ско вац је у Ле то пи су Ма ти це срп
ске, из ра зи то афир ма тив но, при ка зао Књи гу о Не мач кој Ми ло ша Цр њан ског 
– го то во од мах по ње ном об ја вљи ва њу.8 Пу то пи сац Ми лош Цр њан ски као 
да је до жи вео са тис фак ци ју. (Ни је ни по треб но да под се ћам на бол ну епи-
зо ду са књи гом Љу бав у То ска ни, ко ју је од би ла Срп ска књи жев на за дру га.) 
У све му што Цр њан ски пи ше при сут на је по е зи ја ка же Мла ден Ле ско вац – на 
тра гу Мар ка Ри сти ћа. Ко нач но, и сам Ле ско вац по ми ње Мар ка Ри сти ћа. (А 
Ри стић ће се, као но си лац но ве ве ре по сле Дру гог свет ског ра та, вољ но или 
не вољ но, али не за о би ла зно, на ћи и у овом тек сту.)

Још јед ном је Ле ско вац пи сао „о Цр њан ском“ – исти на, не по ми њу ћи 
га. Ни је Ле сков чев глас та да имао те жи ну (ни је ни Ле ско вац од мах по стао 
Ле ско вац); али, не сум ња мо да га је Цр њан ски са ра до шћу при мио. Из два-
јам са мо јед ну ре че ни цу из тог тек ста, ко ја иде у при лог Цр њан ском. (А тих 
го ди на је Цр њан ски уи сти ну био сам.) Ци ти рам Ле сков ца: „Ми има мо пи-
са ца ко ји мо гу да ста ну у ред с нај бо љим стра ним. За то је не ра зу мљи во 
за што су се то ли ки љу ди по ди гли у од бра ну стра не књи ге, кад би пре би ло 
ме ста од бра ни ти до ма ће књи ге...”9

(Ја сно је, по ка за ла је то и На та ли ја Лу до шки, шта ве зу је Цр њан ског и 
Ле сков ца. Ве зу је их љу бав пре ма не срећ ном и на па ће ном на ро ду; ве зу је их 

6 Ви де ти на по ме ну број 1, стра на 154.
7 На та ли ја Лу до шки, Књи жев на огле да ња Мла де на Ле сков ца, Но ви Сад 2015; по-

гла вље: Маг и са њар – Ми лош Цр њан ски, стр. 118‒138. Ина че, На та ли ја Лу до шки је пре те 
књи ге об ја ви ла О Мла де ну Ле сков цу – огле ди, члан ци, пре пи ска, Бе о град 2011. А 2017. го ди не 
об ја ви ла је и из бор из де ла Мла де на Ле сков ца. Све три књи ге про из и ла зе из док тор ске 
ди сер та ци је На та ли је Лу до шки о Мла де ну Ле сков цу.

8 При каз Књи ге о Не мач кој, об ја вљен је у ру бри ци ПРИ КА ЗИ И БЕ ЛЕ ШКЕ у Ле то пи су 
Ма ти це срп ске на по вла шће ном ме сту. Ви де ти Ле то пис Ма ти це срп ске, ја ну ар-фе бру ар 
1931. го ди не, го ди на CV, књи га 327, све ска 1‒2, стр. 159‒160.

9 Мла ден Ле ско вац, Ка ко ће мо да по ди же мо сво ју књи жев ност, Прав да, Бе о град, 11. 
III 1933, XXIX, бр. 10179, стр. 9.
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и књи жев ност тог не срећ ног на ро да; али их ве зу је и страх да ће њи хов на-
род не ста ти... Ве зу је их, до да јем ја, и љу бав пре ма Ла зи Ко сти ћу).

Цр њан ски као да је је два че као при ли ку да по др жи мла ђег ко ле гу по 
пе ру. (Ма да из ове пер спек ти ве то из гле да као да је Ле сков цу ста вио не ви-
дљи ву ом чу око вра та; а та ом ча као да ту ма чи и не ке по те зе Ма ти це спр ске.) 
На и ме, ка да је Ле ско вац при ре дио за штам пу Ма жу ра ни ће ву књи гу Смрт 
Сма илаге  Чен ги ћа, Цр њан ски пи ше о тој књи зи. Али, авај, пи ше то у Иде
ја ма.10 За ми сли те да Вам не ко по сле Дру гог свет ског ра та, у не кој по ле ми ци, 
скре ше у брк, да је о Ва шој књи зи пи са но у Иде ја ма Ми ло ша Цр њан ског! У 
зло гла сним „фа ши стич ким“ Иде ја ма Ми ло ша Цр њан ског, ка ко их је јед ном 
за сваг да кр стио већ по ме ну ти, пра во вер ни, Мар ко Ри стић.

Ту ни ка кве од бра не ни је мо гло би ти.
Осе ћа Ле ско вац по тре бу, да се чак и у при ват ним пи сми ма огра ди од 

Иде ја. По ка за ли су то Сто јан Тре ћа ков и Вла ди мир Шо вљан ски у књи зи О 
Цр њан ском, ар хи ва ли је. У пи сму Ми ла ну То ки ну, на вест о то ме да се при ча 
да ће се Цр њан ски вра ти ти у до мо ви ну, Ле ско вац пи ше: „Без мер но бих се 
ра до вао да до ђе ку ћи, да поч не по но во пи са ти. Не Иде је, не го пе сме, уз ле-
та ња и ваз не се ња, на не бе са и у под зе мља, срп ска и не срп ска – би ла би то 
све ча ност на ше књи ге“.11

Али, „огра ди ла се“ и Ма ти ца срп ска од Иде ја. Имам у ру ка ма „дру го 
до пу ње но из да ње“ Ју го сло вен ског књи жев ног лек си ко на у из да њу Ма ти це 
срп ске из 1984. го ди не, ко ји је уре ди ла че тво ро чла на ре дак ци ја (Жи во јин 
Бо шков, Жи ван Ми ли са вац, Бо шко Но ва ко вић и Дра ги ша Жив ко вић), и у 
ко јем се Иде је пре ћут ку ју. (Чак се ни у од ред ни ци о Цр њан ском не по ми њу! 
Уз гред, пи сац од ред ни це о Цр њан ском, Бо шко Но ва ко вић, био је је дан од 
ре дов ни јих са рад ни ка Иде ја).

Пе то име, ко је на по сре дан на чин, уче ству је у пре ћут ки ва њу Иде ја је-
сте Мла ден Ле ско вац. (По на вљам, те шко да се у Ма ти ци срп ској не што 
мо гло ура ди ти без зна ња Мла де на Ле сков ца.) Са ве стан и од го во ран уред ник, 
та да нај ве ћи зна лац де ла Ми ло ша Цр њан ског са ове стра не Ду на ва, знао је 
да је за Иде је Ми ло ша Цр њан ског РА НО. (Ни сам си гу ран да се и да нас, 2018. 
го ди не, мно го шта про ме ни ло у од но су пре ма Иде ја ма Ми ло ша Цр њан ског 
– од оног ка ко је Иде је ви део Мар ко Ри стић.) А, да. Ве ро ват но би и има ги-
нар ни по ле ми чар (онај ко ји зна да је Цр њан ски пи сао о Ле сков цу у Иде ја ма), 
чу вао кључ ни ар гу мент за крај по ле ми ке. А ту се, за пра во, кри је од го вор 
због че га су Иде је пре ћут ки ва не у Ма ти ци срп ској. На и ме, Мла ден Ле ско вац 
је 1935. го ди не био са рад ник Иде ја! (Кључ не те зе из Ле сков че вог тек ста 
об ја вље ног у Прав ди 1933. го ди не, у Иде ја ма су по но вље не, ре дак циј ски 

10 Ми лош Цр њан ски, Но во из да ње Ма жу ра ни ће вог епа Смрт Сма илаге  Чен ги ћа, 
Иде је, 9. март 1935, бр. 17, стр. 6. Хва ли Цр њан ски Ле сков че во ли те рар но осе ћа ње...

11 Сто јан Тре ћа ков и Вла ди мир Шо вљан ски, О Цр њан ском, ар хи ва ли је, Но ви Сад 
1993; стр. 121. (Пи смо Мла де на Ле сков ца Ми ла ну То ки ну је од 10. ав гу ста 1951. го ди не, 
Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, ин вен тар ски број 43. 752.)
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опре мље не – над на слов ПО ВО ДОМ НА ШИХ КЊИ ЖЕВ НИХ ПО ЛЕ МИ КА 
– и под на сло вом Са мо стал на, на ша књи жев ност, об ја вље не у бро ју 23, 
од 11. ма ја 1935. го ди не, на стра ни 2.)12 Чак и кад се „пред ста вља“ Цр њан-
ском у пи сму од 26. фе бру а ра 1962. го ди не, Мла ден Ле ско вац не ће по ме ну ти 
са рад њу у Иде ја ма!

Мо жда су ово не ва жни по да ци, али не ка и то оста не за бе ле же но. Умео 
је Мла ден Ле ско вац у том осе тљи вом вре ме ну да пи ше и Мар ку Ри сти ћу. 
И то пи смо ко је је ле пљи во од љу ба зно сти. (До нео је то пи смо Ра до ван По-
по вић у књи зи о Ле сков цу.)13

Али, са дру ге стра не, зна се и шта је Ле ско вац ми слио о ли те рар ном 
да ру Мар ка Ри сти ћа. У пи сму Ми ла ну То ки ну, Ле ско вац пи ше: „Мар ко 
Ри стић се вра ћа ли те ра ту ри (те шко ли те ра ту ри! Тај чо век пре зи ре све осим 
се бе са мог: шта он мо же учи ни ти у ли те рар ном жи во ту на ше си ро ти ње?) 
Из ла зи му књи га, Књи жев на по ли ти ка; у Књи жев но сти ће има ти стал ну 
ру бри ку Мар ги на ли је. Пр ви чла нак би ће О до след но сти. Би ће ту по ли ти ке, 
бо јим се, ви ше не го ли те ра ту ре.“14

Те шко је би ло на ћи ме ру у том осе тљи вом по слу вра ћа ња про ка за них 
срп ских пи са ца у срп ску књи жев ност. Мла ден Ле ско вац 1963. го ди не то очи-
то ни је ус пео: или је пре це нио сво ју моћ или се у при чу о по врат ку Цр њан-
ског у срп ску књи жев ност уме шао не ки но ви „вер ник“. Тек, по ка зу је нам 
то ова пре пи ска, за „ула зак“ Ми ло ша Цр њан ског у срп ску књи жев ност на 
ве ли ка вра та – би ло је ра но!

Али, по ка зу је нам и то ова пре пи ска, на уред нич ки рад Мла де на Ле сков-
ца, те 1962. и 1963. го ди не, не мо же да пад не ни јед на пе га, а ка мо ли мр ља.

*

Има ова при ча о од но су Мла де на Ле сков ца и Ми ло ша Цр њан ског и 
не што што је на ста вак. (Ни је имао сре ће Цр њан ски са Ле сков цем.) Ов де је 
опи сан је дан огро ман, а уза лу дан по сао Мла де на Ле сков ца... Али, по сто ји 
и је дан уза лу дан гест (или по тез) Мла де на Ле сков ца... На и ме, уз Ду ша на 
Ма ти ћа и До бри цу Ћо си ћа, Мла ден Ле ско вац је био пот пи сник пред ло га 
да се Ми лош Цр њан ски при ми у Срп ску ака де ми ју на у ка и умет но сти од мах 
као ре до ван, а не као до пи сни члан.15

12 За овај по да так о тек сту Мла де на Ле сков ца у Иде ја ма ду гу јем за хвал ност нај ве ћем 
знал цу де ла Мла де на Ле сков ца. Ина че, текст је пот пи сан са мо ини ци ја ли ма, што је, по не-
кад, до во љан траг.

13 Ра до ван По по вић, Ве ли ки го спо дин, Мла ден Ле ско вац њим са мим, Но ви Сад 2017, 
стр. 203‒204. Пи смо Мла де на Ле сков ца Мар ку Ри сти ћу је од 11. ја ну а ра 1963. го ди не.

14 Ви де ти на по ме ну број 11, стр. 125. Пи смо је од 15. око то бра 1951. го ди не и чу ва се 
у РОМС, инв. бр. 43.754.

15 О то ме нам је све до чан ство оста вио Пре драг Па ла ве стра у тек сту По вра так у ту
ђи ну (стр. 84‒85) у књи зи Не кро по ље, до пу ње но из да ње, Бе о град 2011. го ди не. (Уз гред, 
уза лу дан по тез је из но вем бра 1971. го ди не.)
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Чи та о ци ма је ја сно да пред лог ни је про шао; но, то већ при па да не кој 
дру гој при чи...

I

Но ви Сад, 26. фе бру а ра 62.
По што ва ни и дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Мно го ства ри бих же лео да Вам ка жем. Знам ме ђу тим да то не ћу мо ћи 

у овом јед ном пи сму, па се те шим ве ром да ће мо, на дам се, мо ћи и да ље раз-
го ва ра ти, за са да ма и са мо пре ко пи са ма, ако тј. то Ви же ли те. А ја бих на то 
од мах до дао: био бих сре ћан ако би смо овај раз го вор на ста ви ли, и не тре ба 
да по сум ња те да ли ћу ја или не ћу увек чи ни ти све што бу дем мо гао да ови 
раз го во ри уро де пло дом ко јим ће мо обо ји ца, а нај пре Ви, би ти за до вољ ни.

Да Вас под се тим: нас дво ји ца смо се не ка да по зна ва ли, и год. 1936, и 
још мно го ра ни је. Ја сам, до ду ше, та да био сту дент и млад про фе сор (у Но вом 
Са ду), и ни ма ло по знат, па Ви да бог ме има те пра ва и да ме се не се ћа те. Ја 
сам Вас, ме ђу тим, знао она ко ка ко млад чо век во ли и зна она квог пе сни ка 
и пи сца; да, без уви ја ња, ка жем исти ну: знао сам на па мет Ва ше сти хо ве, 
пре пи си вао Ва ше пе сме нео бја вље не у књи га ма...

Би ло је то дав но. Па ипак, иа ко већ дав но ви ше ни сам млад, онај не ка да-
шњи сту дент је на не ки на чин још увек жив у ме ни: ево, у по себ ној по ли ци 
код ме не свих Ва ших књи га, че сто рас ку пу са них, на мер но не по ве за них, 
она квих ка кве су би ле не ка да: јед на од њих, Ли ри ка Ита ке, са Ва шом по-
све том, ма сти ља вим „плај ва зом“ (ка ко се већ то ов де код нас ка же).

А са да, пре да мном су и два пи сма: јед но, ко јим ме Ма ти ца срп ска по-
зи ва да, за јед но са Та сом Мла де но ви ћем, уре дим Ва ша са бра на де ла, у осам, 
или већ ко ли ко бу де по треб но књи га, а дру го је Ва ше пи смо (за пра во пре пис 
пи сма) ко је сте 23. ја ну а ра упу ти ли Та си Мла де но ви ћу. По во дом та два пи сма, 
Ва шег и Ма ти чи ног, и ја Вам се, ево, ја вљам (а за она увод на би о граф ска 
под се ћа ња – не за ме ри те).

Иа ко – ако та ко смем ре ћи – до бро по зна јем Ваш књи жев ни рад, ја сам, 
од мах ка ко ми се Ма ти ца обра ти ла (пр во усме но) пи та њем да ли бих се при-
мио да бу дем је дан од уред ни ка Ва ших са бра них де ла, па ре као да бих, ако 
Ви не би сте има ли ни шта про тив, пред ло жио сам од мах Из да вач ком преду-
зе ћу Ма ти це срп ске да се обра ти Лек си ко граф ском за во ду у За греб и да од 
њих за тра жи пот пу ну би бли о гра фи ју Ва ших ра до ва. Слу тио сам, на и ме, а 
ис по ста ви ло се да сам до бро слу тио, да је та би бли о гра фи ја го то ва. Оди ста 
смо је бр зо и до би ли. Од мах сам за мо лио да се пре пи ше у не ко ли ко при ме-
ра ка, па ће мо Вам је дан убр зо и по сла ти. Она је ве о ма ве ли ка, а, чи ни ми се, 
вр ло ис црп на, мо жда оди ста пот пу на. До бро ће нам до ћи кад бу де мо вр ши ли 
од бир; у то ме по слу ће те нам и Ви сва ка ко мо ћи (а и мо ра ти) по мо ћи.

На Ма ти чи но пи та ње ја сам од го во рио: ка ко сма трам да би за де ла (она 
пред рат на) би ло по треб но нај ма ње осам књи га (из да ва чи ма је ва жно да то 
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зна ју уна пред, пре ци зно). Та си сам до ста вио спи сак тих књи га (она мо сам 
унео и Ко нак), а он Вам је тај спи сак по слао (Ви о то ме не го во ри те ни шта 
у пи сму од 23. ја ну а ра), па са да зна те ка ко сам то био за ми слио. Да бог ме, то 
је мо ја тек на сум це ба че на за ми сао, ски ца шта ви ше; то ће мо ла ко ме ња ти 
ако тре ба, јер као да Ви чи та ву ствар за ми шља те не ка ко друк чи је. Ипак, из 
Ва ше га пи сма Та си не раз у мем са свим оно: Да ли Ви оди ста сма тра те да из 
При ча о му шком тре ба узе ти са мо Ле ген ду? Па за што? Зар све дру го из о ста-
ви ти? На та ко не што ја, сам, ни кад не бих смео ни по ми сли ти. Зар из Са
бра них де ла са мо Ду бров ник? Опет пи там, за што са мо то? Итд., итд. Јед ном 
реч ју, ја бих пре штам пао са ма ње устру ча ва ња, про бир љи во сти, вре дов но-
сти, ши ро ко гру ди је. Ви ће те, доц ни је, ви де ти и мо је ми шље ње о Ли ри ци 
Ита ке (оно се са свим раз ли ку је од Ва ше га, у по го во ру Ита ке и Ко мен та
ра; о то ме ће мо оп шир ни је доц ни је, ако бу де те хте ли). Ја ипак ве ру јем да 
ће мо се, на кра ју, увек сло жи ти, јер ја не же лим да Вам сво је ми шље ње 
на ме ћем; али не бих во лео да га не зна те и да ме не са слу ша те, мир но.

Још не што о Ма ти ци, за пра во о Из да вач ком пред у зе ћу Ма ти це срп ске. 
А сто га што у Ва шем пи сму Та си има јед на ре че ни ца и о ње му.

Ми слим (за пра во, знам) да Ма ти ца ни је ни шта раз вла чи ла штам па ње 
Ва ших са бра них де ла. Од по чет ка је би ло пред ви ђе но да се Ва ша де ла поч-
ну из да ва ти 1962, не ра ни је (ра ни је ни су мо гли, из фи нан сиј ских раз ло га). 
И оди ста, ме не су, зва нич но, по зва ли тек, ево, са да. А онај пре ли ми нар ни 
уго вор ко ји сте пот пи са ли њи ма је, ка ко ми ка жу, био по тре бан да би се би 
обез бе ди ли пр вен ство за са бра на де ла, тј. да ову дав на шњу на шу иде ју (да-
ти ра бар из 1953, ко ли ко ја знам) не би при гра био не ко дру ги. Из да вач ко 
пред у зе ће са да је спрем но (тј. же ли) да пот пи ше пра ви и за рок ве за ни уго-
вор, онај ко ји и Ви же ли те, чим се ре дак ци ја до го во ри с Ва ма и рад поч не.

Ја знам да овај по сао не ће би ти ла ко при ве сти кра ју, већ и због то га 
што смо та ко на да ле ко, и што ће мо раз го ва ра ти ис кљу чи во пре ко пи са ма. 
Али, ако не мо же мо дру га чи је, мо ра ће мо се на о ру жа ти стр пље њем, и Ви 
он де и ми ов де, а на ма до бра во ља оди ста не ће не до ста ја ти. Ја ћу да по но вим 
оно што сам већ ре као: Во лео бих да ово из да ње бу де та кво да њи ме бу де мо 
за до вољ ни и Ви и ми; а ми слим да друк чи је и не сме би ти. Ја ћу Вам сво је 
ми шље ње ка зи ва ти увек отво ре но, али сма трам да у пи та њи ма Ва ших са-
бра них де ла Ваш суд мо ра има ти пред ност над мо јим. Је ли то ја сно? Ми слим 
да је сте.

До да јем: Кап шпан ске кр ви ја, на жа лост, ни сам чи тао, што ве о ма жа лим. 
Ја ћу то ме ђу тим, на док на ди ти: на ба ви ће мо пре пис. Ако је та ко као што 
ка же те, штам па ће мо и то.

Ја сам, не дав но, пред сам пут Та син у Ка и ро, био у Бе о гра ду, ра ди раз-
го во ра са Та сом о да љем ра ду. За ми сли ли смо то ова ко:

Уред ни ци са бра них де ла (или већ ка ко их бу де мо на зва ли: ода бра на?) 
би ће мо Та са и ја, и та ко ће мо се мо ра ти и пот пи си ва ти. Ми ће мо ода би ра ти 
оно што ће ући у по је ди не књи ге, по што прет ход но од ре ди мо ко ли ко ће 
књи га би ти и шта ће, от при ли ке, са др жа ва ти сва ка по је ди на. (Ја на при мер, 
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сма трам да без у слов но мо ра мо пре штам па ти обе Ваш ан то ло ги је, ки не ску 
и ја пан ску. Зар се Ви с тим не сла же те?) На рав но, у свим тим пи та њи ма 
кон сул то ва ће мо се с Ва ма, тј. срп ски ре че но: до го во ри ће мо се с Ва ма до у 
сит ни це шта ће ући, шта не ће. Тач но та ко ка ко ка жем.

Оста је тех нич ка стра на по сла, ни ма ло јед но став на. На при мер. Ко ли ко 
се ме ни чи ни, Днев ник о Чар но је ви ћу – да ли је ика да штам пан, ва ља но, и 
не са мо оно што ни је од ње га штам па но, не го и оно што је сте, и не ко ли ко 
пу та? Нај те же ће би ти, да бог ме, са од би ром чла на ка штам па них у но ви на-
ма. Ми ће мо их мо ра ти да ти пре пи си ва ти (бар оне ко је Ви бу де те озна чи ли 
у би бли о гра фи ји ко ју Вам бу де мо по сла ли). Ме ђу тим, да ли ће би ти оди ста 
до вољ но са мо то ли ко? И да ли сте са свим си гур ни да ће те од мах, по го лом 
на сло ву, од пр ве, зна ти и мо ћи и сме ти ре ћи шта је шта, ка кво је и о че му? 
Пре пи са не члан ке ће мо Вам – ваљ да та ко? – мо ра ти сла ти на чи та ње (мо жда 
ће те што-шта ме ња ти, из о ста вља ти: то је до пу ште но, од вај ка да). Би ће ту 
по сла. За овај рад при ку пља ња и ко ла ци о ни ра ња пре пи са ових рас ту ре них 
мно го број них чла на ка ја сам већ од ре дио јед ног свог аси стен та, – са ве сног, 
ко ји ће по сао оба ви ти да бо ље би ти не мо же.

Ето, за да нас то ли ко; па да поч не мо јед ном већ овај ле пи по сао!
Во лео бих да ми ја ви те шта Ви ми сли те о све му овом што сам Вам 

ов де, при лич но не сре ђе но, на ба цао. Али, баш сто га што је та кво (тј. не сре-
ђе но), знак је, ја ми слим, да овом по слу при ла зим са ра до шћу и са ве ли ким 
за до вољ ством – у то не тре ба да сум ња те. Ја ни сам чо век по сло ван, и не 
при ла зим овом по слу по сла ра ди.

Још ово да до дам: Баш да нас сам чуо у Ма ти ци да ће Ва ше књи ге (већ 
при пре мље не за штам пу: не до ста је са мо пред го вор) још ове го ди не иза ћи 
у кол кци ји Срп ска књи жев ност у сто књи га, ко ју из да ју Ма ти ца срп ска и 
Срп ска књи жев на за дру га. Ми слим да ће би ти две књи ге.

Па он да, још је дан до да так: Ако ика да за же ли те би ло ко ју и би ло ка кву 
књи гу одав де (или ча со пис), мо лим Вас да ми сло бод но пи ше те; ја ћу Вам 
од мах по сла ти. И у слу ча ју да то га бу де, не мој те се сма тра ти ни чим оба ве-
зним.

[МЦР II/2/270]

II

13. мар та 62.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Ју че сам при мио Ва ше пи смо; па ка ко је пре пис би бли о гра фи је го тов, 

ша љем Вам га од мах.
Ви га пре гле дај те, и озна чи те нам оне ства ри ко је тре ба пре пи са ти. 

Би бли о гра фи ју нам не мој те вра ћа ти (пре пи са на је у че ти ри при мер ка), не го 
нам по ша љи те спи сак ства ри ко је сма тра те да тре ба да уђу у ово из да ње. 
Ми ће мо он да чи та ти.



Са свим се сла жем с Ва ма: до бро је да нам Ви ка же те шта сма тра те да 
тре ба да иде као пр ва књи га. Ми зна мо да ће СКЗ из да ти Се о бе, али нас то 
ни ма ло не бу ни. Ме ђу тим, и из да вач не би во лео да из да мо пр во баш њих.

Ово ли ко у нај ве ћој хит њи. А би ће при ли ке и за ду же раз го во ре, на дам 
се.

Са нај леп шим по здра ви ма,
Ваш
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/271]

III

2. апри ла 62.
Дра ги Го спо ди не Цр њан ски
Од го ва рам на Ва ше пи смо од 22. фе бру а ра. Адре со ва ли сте на ку ћу 

(као што и тре ба), али по штар, ко ме је та ко ко мот ни је, од нео га на Фа кул тет, 
ка мо ја од ла зим са мо два пут не дељ но, ка да имам ча со ве: за то сам га при мио 
са за ка шње њем.

Од мах да поч нем са об ја шње њем:
Ја ни сам спо ми њао че ти ри књи ге Ва ших ме мо а ра сто га што их не по-

зна јем. Ми слим да сам у сво ме по след њем пи сму из ри чи то ре као да го во рим 
ис кљу чи во о Ва шим де ли ма иза шлим пре ра та. То ме ђу тим ни по што не 
зна чи да у са бра ним де ли ма не же ли мо об ја ви ти и она на ста ла доц ни је. 
На про тив, и са ве ли ком го то во шћу. Пре ма то ме, не мој те да пре ђе мо пре ко 
то га, ка ко пи ше те, јер не ма ни ка ква раз ло га да баш о то ме не раз го ва ра мо.

Чак, ја бих Вам, у име Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це, пред ло жио још 
не што, а за Вас, сма трам, ве о ма по вољ но. Са свим је уме стан Ваш пред лог 
да при ли ком из да ва ња са бра них де ла па зи мо да исто вре ме но не об ја вљу је-
мо две ста ре, па он да мо жда, доц ни је, две са свим но ве књи ге, не го она ко 
ка ко сте и са ми пред ло жи ли: јед ну ста ру са јед ном но вом, и та ко увек. (То је 
и за прет плат ни ке при влач ни је, па пре ма то ме и за из да ва ча рен та бил ни је.) 
Али, пре не го што те но ве књи ге (на при мер баш Ем ба ха де) иза ђу у са бра ним 
де ли ма, Ма ти ца би ра до об ја ви ла, сад од мах јед ну Ва шу но ву књи гу по себ но, 
у ве о ма ле пој ко лек ци ји Са вре ме ни ци (од ко јих књи га сам мо лио да Вам се 
по ша ље не ко ли ко; ту из ла зе при че, пе сме, есе ји). Да бог ме, та но ва књи га у 
се ри ји Са вре ме ни ци иза ћи ће тек он да (ми слим да има те пра во да то тра-
жи те) по што се на чи ни де фи ни ти ван аран жман са са бра ним де ли ма. Али Вам 
ово ка зу јем и сто га што бих во лео да већ са да раз ми сли те ка кву и ко ју књи-
гу би сте да ли за ову ко лек ци ју. Од мах да ка жем: мо гла би то би ти и књи га 
чла на ка, и Код Хи пер бо ре ја ца, а и већ по ме ну те Ем ба ха де. Ка ко ре ши те.

Од Ва ших ства ри ко је су иза шле у књи га ма а ко је сте пред ви де ли за 
са бра на де ла (и чи ји спи сак да је те у пи сму) ја са мо јед но не знам: Кап шпан ске 
кр ви. Све оста ле ући ће на рав но у са бра на де ла (тј. осим ан то ло ги је Л. Ко сти ћа 
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и књи ге о св. Са ви: ја сам од по чет ка та ко ми слио, па већ то се би и за бе ле-
жио (а, ми слим, и Ва ма та ко пи сао). Са да сам пред у зео да до ђем до тек ста 
ро ма на Кап шпан ске кр ви. Из гле да Вам мо жда не ве ро ват но, али је та ко: у 
Ма ти ци (а то он да од мах зна чи: у Но вом Са ду) не ма мо ком пле те Вре ме на. 
Ма ти ца је, из ме ђу ра то ва, би ла у опо зи ци ји, па ни је хте ла да има у сво јој 
би бли о те ци Вре ме. Та ко исто је ра дио и Све то зар Ми ле тић са про тив нич-
ком штам пом: то је да кле срп ски па сја лук, од Ко со ва, и за то се ни је ла ко о 
све му до ку мен то ва ти и ори јен ти са ти. На дам се, ипак, да ћу до Вре ме на 
до ћи; ина че ћу мо ра ти због то га пу то ва ти у Бе о град и он де чи та ти. Мо ра-
ће те да кле раз у ме ти ако ов де бу дем имао те шко ћа и нео че ки ва них смет ња 
ове вр сте.

Ме ђу тим, Ва ша про ро чан ства да ће не ки ин три ган ти хте ти, а по го то во 
мо ћи оме сти наш план да са бра на де ла из да мо, са свим су не у ме сне. Не ће, 
си гур но. А ми ће мо ово, до го во ре но, спр о ве сти до кра ја.

Хтео бих ме ђу тим већ са да да са знам не ке по дроб но сти, по треб не за 
од ре ђи ва ње бро ја књи га у Ва шим са бра ним де ли ма. Ра ди Ва ше ори јен та-
ци је, пак, ево не што по да та ка:

Ма ти ца је по че ла са из да ва њем са бра них де ла Вељ ка Пе тро ви ћа и Иси-
до ре Се ку лић. Од Вељ ко вих књи га до са да је иза шло 6 (би ће укуп но 8), а 
од Иси до ри них 3 (би ће све га 12). Те књи ге су за ма шне: нај о бим ни ја до са да 
иза шла Вељ ко ва има 732 стра не, нај ма ња – 356; Иси до ри не (иза шле ових 
да на, та ко да их још и не мам као да су чак и ве ће (бар јед на од до сад иза-
шлих) но нај де бља Вељ ко ва. Ва ше да бог ме не мо ра ју има ти 730 стра на (не 
из гле да ни ле по та ква књи жу ри на; али Вељ ко ју је та кву хтео), али ће мо 
ма те ри јал ипак мо ра ти не ка ко рас по ре ди ти, и по те ма ма, а и та ко да не бу-
де пре те ра них раз ли ка у оби му по је ди них књи га. На при мер: Ко ли ки је 
дру ги део Се о ба? Да ли дру гим де лом на зи ва те оно (из вр сно!) што сте 
штам па ли код Фин ци ја, у Књи жев но сти? Или је то са мо фраг ме нат? За тим, 
ко ли ке су „Ем ба ха де”, по бро ју ау тор ских та ба ка? (Је дан ау тор ски та бак ми 
ов де ра чу на мо 30.000 ти по граф ских зна ко ва, за јед но са пра зни на ма, тј ура-
чу на ва ју ћи и пра зни не из ме ђу ре чи; да кле, по кри вен гра фич ки про стор.) 
Мо же те ли ми то ре ћи, ма и при бли жно? За тим: Ко ји текст „Днев ни ка о 
Чар но је ви ћу” ва ља сма тра ти ау тен тич ним: онај из Ал ба тро са, На род не 
про све те, или овај нај но ви ји. Он да, ту је пи та ње Ли ри ке Ита ке. Ја бих нај-
ви ше во лео да ово пи та ње ре ши мо ова ко: Да у са бра ним де ли ма штам па мо 
ин те грал но књи гу Ита ка и Ко мен та ри, а по сле це ло га то га тек ста да до-
не се мо (истим сло ви ма) све оста ле пе сме из Ли ри ке Ита ке (Цви ја но ви ће ве), 
као и све дру ге, штам па не доц ни је. Ја ми слим да ће те Ви раз у ме ти и при-
хва ти ти мо је ста но ви ште: Ми не сме мо прет плат ни ке са бра них де ла ли ши ти 
Ва ше књи ге Ита ка и Ко мен та ри и да ти им са мо Ли ри ку Ита ке, као што не 
сме мо да ти са мо оно пр во без овог дру го га. Све то, јед на је це ли на и на ма 
као та ква по треб на. Да ли се сла же те с ти ме?

Још и ово. Шта је са Су зним кро ко ди лом? По сто ји ли ту још не што осим 
оног штам па ног у СКГ?
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Ко ли ка је књи га Код Хи пер бо ре ја ца? Да ли оно ли ка иста ко ли ка и Љу бав 
у То ска ни?

Ето, ми ће мо има ти до ста да раз го ва ра мо пре не го што са ста ви мо Ва-
ших 6, 8 или већ ко ли ко бу де би ло књи га са бра них де ла.

Са ср дач ним по здра ви ма,
Ваш,
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/272]

IV

Лон дон, 12. 4. 62.
Дра ги Го спо ди не Ле ско вац,
При мио сам ва ше пи смо од 2. 4. Ево вам од го во ра, ре дом, на по је ди не 

тач ке у том пи сму.
Што се ти че мо јих ЕМ БА ХА ДА, ја ми слим да сам за њих ве ћа на шао 

из да ва ча у ФНРЈ, са мо ће ствар по тра ја ти још не ко вре ме јер је сва ки ме мо ар 
ствар де ли кат на. Исти на се не ра до чу је и кад је post fe stum.

То ипак не ће сме та ти да се раз го ва ра мо о њи ма за МА ТИ ЦУ ако бу де те 
же ле ли и кад бу де до шло до пот пи са пра во ва ља ног уго во ра.

Што се ти че ва шег пред ло га: да МА ТИ ЦА до би је по јед ну ста ру и по 
јед ну но ву књи гу, ја не мам ни шта про тив то га. Са мо по сле из ве сних ис ку-
ста ва, но ву књи гу мо же те до би ти, тек кад бу дем ви део јед ну ста ру да је 
из и шла. Из да вач има свој про грам и сво је ин те ре се, а ау тор сво је. Пре ма 
то ме тек кад се бу де те ре ши ли и оба ве за ли да из да је те СА БРА НА мо ја де ла, 
при ста јем да кад пр ва ста ра изи ђе, поч не да се штам па и из да је НО ВА. То 
би мо гла би ти јед на од мо јих нео бја вље них књи га.

Ро ман КАП ШПАН СКЕ КР ВИ (ко ји ја сма трам за вр ло до бар) био је 
штам пан у Вре ме ну по чев од 15. 3. 1932. Мар ко Ри стић, и дру ги на пра ви ли 
су од то га ба у ка. Ко ли ко се се ћам, а они мо жда не зна ју, Ма лар ме је са ра-
ђи вао, под псе у до ни мом, на јед ном ли сту жен ске мо де, јер је био СИ РО МАХ. 
Про чи тај те тај ро ман.

Мо жда у ње му има по ко ја ре че ни ца ко ја би мо ра ла да се бри ше, ја не мам 
ни шта про тив то га. Tem po ra mu tan tur.

Што се ти че ин три га на та, има ће те при ли ке да се уве ри те.
Што се ти че СА БРА НИХ де ла, ја не мам ни шта про тив Вељ ко вих, ни 

Иси до ри них. Из да ва чи увек во ле да из да ју по смрт на де ла. Ви дим да ра ди те 
на Иси до ри ним и огла шу је те их. Пре ма то ме не ра чу нам да ће те уско ро 
би ти у мо гућ но сти да ра ди те мо ја. Ва ша во ља.

Што се ти че ДРУ ГЕ КЊИ ГЕ СЕ О БА, оне су већ да те СКЗ.
То је ве ли ка књи га, пре ко 550 ма шин ског пре пи са љу ар то.
Ори ги нал ног тек ста, ДНЕВ НИ КА не ма. Оно што је Све сло вен ска књи-

жа ра при ста ла да узме, оста ло је код Ви на ве ра. Оста ло сам ба цио у ва тру 



јер је би ло, пре ма ми шље њу Ћо ро ви ћа, по р но гра фи ја. Био сам млад, че стит 
и на и ван. Ви на вер је штам пао Днев ник. Пре ма то ме ори ги нал је ТО из да ње 
Све сло вен ске. Кад је до шло до дру гог из да ња, из о ста вио сам епи зо ду о 
две ма се стра ма у При мор ју. Оне су би ле жи ве. Да ли су и да нас жи ве не 
знам. У из да њу МИ НЕР ВЕ про ме на не ма.

Што се ти че ЛИ РИ КЕ сла жем се са ва ма.
О Су зном кро ко ди лу дру ги пут. И то је ду га при ча.
Код Хи пер бо ре ја ца је ве ћа књи га по оби му од Љ. у Т.
Са ср дач ним по здра вом
Ми лош Цр њан ски
[МЦР II 1/94]

V

19. апри ла 1962.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Од го ва рам (и од го ва ра ћу) нај бр же што мо гу. Ва ше пи смо од 12. о. м. 

при мио сам 17. апри ла.
Хва ла Вам на тра же ним об ја шње њи ма. Са да ми је мно го шта ја сни је. 

По треб но је, ме ђу тим, да већ са да по ку ша мо на чи ни ти ма и пред на црт о 
то ме ко ли ко ће би ти књи га укуп но, и ка ко ће оне из гле да ти. Из да вач ко 
пред у зе ће спрем но је, оно чак же ли, да што пре пот пи ше с Ва ма де фи ни-
ти ван уго вор о из да ва њу Ва ших Са бра них де ла, али је та кав уго вор до ста 
те шко, ско ро не мо гу ће на чи ни ти ако се не зна тач но шта све тре ба у та 
Са бра на де ла да уђе, и ко ли ко ће то укуп но из не ти (тј. ко ли ко та ба ка). Књи ге 
тре ба да бу ду при бли жно јед на ке, и да се кре ћу не где из ме ђу 20–25 та ба ка 
сва ка. Ми ме ђу тим са да још не зна мо ко ли ка је књи га Код Хи пер бо ре ја ца, 
а исто та ко ни шта је са Су зним кро ко ди лом (тј. да ли има те на ста вак ње гов). 
Ево ка ко смо, ипак, ми ов де, и без ових по да та ка, за кљу чи ва ли.

По мо ме ра чу ну, чи ни ми се да ће Ва ша Са бра на де ла мо ра ти из не ти 
нај ма ње де сет књи га (сва ка од по 20‒25 та ба ка). Мо жда већ са да мо же мо 
по ку ша ти да не ка ко ком по ну је мо тих де сет књи га.

Још ово да ка жем. Про чи тао сам Кап шпан ске кр ви. Сма трам да се то 
мо же штам па ти, па ће мо тај ро ман од мах узе ти ов де у ра чун. Ја сам дао да 
се текст пре ку ца, па ће мо је дан при ме рак по сла ти Ва ма, а дру ги Та си Мла-
де но ви ћу. На дам се да ни он не ће има ти ни шта про тив пре штам па ва ња то га 
ро ма на. А ако се с тим сло жи и он, ни ко тре ћи не ће се ме ша ти у ову ствар.

Од мах да ка жем и ово. Кап шпан ске кр ви штам пан је са мно го штам-
пар ских гре ша ка (на јед ном ме сту ме сто ла кај от штам па но је ка лај); ис пре-
ту ра них ре до ва, а има и ме ста где је што-шта из о ста вље но. Ни ко од нас не 
би се усу дио да вас по ста вља ова ко уна ка жен слог. За то ће мо Вам по сла ти 
от ку ца ни слог, па ће те га Ви мо ра ти про чи та ти и ко ри го ва ти. На дам се да 
се с тим сла же те?
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За тим, дру га при мед ба. Ви ка же те (а и ја сам то од мах при хва тио): Ми 
Ва ма от штам па ну ста ру, Ви на ма ру ко пис но ве књи ге. Ме ђу тим, Из да вач ко 
пред у зе ће ве ли да ће мо на тај на чин вр ло спо ро за вр ши ти ово из да ње. Ми 
за и ста же ли мо да ра ди мо бр зо, и да из да је мо по три књи ге од је да ред, та ко 
да у ле то 1964 из да мо свих де сет (или 12, или већ ко ли ко бу де би ло) књи га. 
Сма трам да је то са свим мо гућ но, тј. да ће мо ми ов де, ра де ћи све у до го во-
ру с Ва ма, све те књи ге на вре ме мо ћи при пре ми ти. (Ми ће мо и Иси до ри них 
12 књи га из да ти за две го ди не: са да су од јед ном иза шле три, а до кра ја ове 
го ди не иза ћи ће још три, па та ко ре дом, до кра ја.)

Из свих тих раз ло га ја Вам пред ла жем, у име Из да вач ког пред у зе ћа, 
да са да на је сен, тј. тач но 1. но вем бра (јер смо се до го во ри ли да по треб ни 
по сао до то га да ту ма оба ви мо), да мо у штам пу три књи ге Ва ших Са бра них 
де ла, а ево ко је:

1) Ли ри ка. Та би се књи га та ко зва ла. Она би об у хва та ла чи та ву књи гу 
Ита ка и Ко мен та ри (без из ме не пре штам па но Про све ти но из да ње из 1959); 
по том би ту до шле све оста ле Ва ше пе сме (из Ли ри ке Ита ке и дру ге, из 
ча со пи са, ко јих не ма у ове две књи ге). У одељ ку На по ме не пре штам па ли 
би смо и Ваш по го вор из Ва ше па ри ске збир ке-ан то ло ги је. По том, у одво је-
ном одељ ку књи ге, до не ли би смо ин те грал ни текст (пред го во ри-по го во ри, 
тек сто ви пе са ма) Ва ших две ју ан то ло ги ја ки не ске и ја пан ске ли ри ке. Сма-
трам да је то све јед на чвр ста и ван ред на це ли на, и да би књи га би ла за и ста 
из ван ред на. По оби му, она би та ко ђе из но си ла та ман ко ли ко тре ба.

Са да још Ви тре ба да се сло жи те са ова квим пла ном ове књи ге. За 
штам пу бих је спре мио ја, а мо гао бих тај по сао свр ши ти до 1. но вем бра. Ни-
ка кав наш по се бан пред го вор не би ов де био до но шен: у одељ ку На по ме не 
(остраг, пе ти том) би ле би са оп ште не са мо нај по треб ни је ства ри тех нич ке 
при ро де (где је сва ка од пе са ма об ја вље на пр ви пут, где у књи зи; об ја шње-
но би би ло ода кле је узет Ваш па ри ски по го вор; итд. Текст свих тих при ме-
да ба ми би смо Вам, ако то же ли те (а сма трам да ће та ко би ти нај бо ље), 
до ста ви ли на пре глед, та ко да у књи гу не би ушла ни јед на је ди на реч без 
Ва ше га зна ња.

2) Дру га књи га об у хва ти ла би Кап шпан ске кр ви (има не што из ме ђу 10 
и 11 ау тор ских та ба ка) и све при по вет ке. Ако би се то по ка за ло као не до-
вољ но, мо гли би смо у ову књи гу уба ци ти и фраг ме нат Су зног кро ко ди ла, 
тј. ако ће оста ти фраг ме нат, ова кав ка ко га ми да нас зна мо.

И ову књи гу мо гли би смо спре ми ти за штам пу нај да ље до 1. но вем бра 
о. г.

3) Тре ћу књи гу на звао бих, за са да, Члан ци. У њу би смо ста ви ли за и ста 
све Ва ше члан ке ко је сма тра мо да ва ља уне ти у ова кво јед но из да ње. Са мо, 
ту бих имао бит ну при мед бу на Ваш из бор из спи ска Ва ших ра до ва ко ји 
смо Вам (тј. спи сак) до ста ви ли. Ви сте одан де би ра ли ису ви ше шкр то и 
стро го; ја сам Вам то, чи ни ми се, већ ре као у јед ном од ра ни јих пи са ма. Ми 
смо већ да ли да се поч не са пре пи си ва њем оних чла на ка ко је сте Ви ода-
бра ли; али сма трам да тај Ваш из бор сва ка ко тре ба про ши ри ти, па ће мо ми 
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да ти пре пи са ти и осим оно га што сте Ви на зна чи ли. Ве ру јем да ће мо без 
те шко ћа при ку пи ти за јед ну ле пу књи гу, оби мом ко ли ко и две гор ње. И ту 
књи гу спре ми ће мо за штам пу до 1. но вем бра. Да бог ме, ни у овај из бор не ће 
ући ни шта без Ва ше га зна ња. Да ли ће не што у тек сто ви ма тре ба ти ме ња ти, 
то ће мо ви де ти ка да бу де мо има ли пред со бом го то ве пре пи се. У сва ком слу-
ча ју, та евен ту ал на ме ња ња ја без Вас не ћу вр ши ти, ни ка ко. Ако бу де че га 
би ло, упо зо ри ћу Вас, до го во ри ће мо се за јед но. Друк чи је не иде: са мо на то 
при ста ће Из да вач ко пред у зе ће, сва ка ко и Ви, а ја та ко ђе. Ми слим да ће мо 
се увек спо ра зу ме ти. 

Ето, те три књи ге ми же ли мо да да мо у штам пу већ на је сен. А он да 
од мах тре ба да ви ди мо ко је ће, и ко јим ре дом ула зи ти у штам пу оста ле 
књи ге. Из да вач ко пред у зе ће же ли да у го ди ни 1963. из да нај ма ње још шест 
књи га, а он да, у пр вој по ло ви ни 1964. све оста ле, ко ли ко год их бу де би ло. 
Ево ка ко ја за ми шљам те оста ле књи ге:

4) Днев ник о Чар но је ви ћу и I део Се о ба.
5) Се о бе, II део.
6) Дра ме: Ма ска и Ко нак. Не знам да ли ће ова два де ла за јед но мо ћи 

да ти по треб них 20‒25 та ба ка. У пи сму Та си Мла де но ви ћу (ко је имам у пре-
пи су, ње го вом љу ба зно шћу), пи ше те да има те још две ко ме ди је. Шта ће мо 
с њи ма? Хо ће те ли нам и њих да ти? Тре ба ло би да их ви ди мо. Оне би, ако 
су за штам па ње, до бро до пу ни ле ову књи гу.

7) Љу бав у То ска ни и Код Хи пер бо ре ја ца. Ми слим да би те две књи ге 
тре ба ло да иду за јед но: ваљ да ће и оби мом би ти до вољ не. Пр ва књи га је до-
ста ма ле на оби мом (из да ње Ге це Ко на: 147 стра на). Ме ђу тим, мо жда би смо 
ова мо мо гли уне ти још не ки од чла на ка са ита ли јан ском те мом? Тре ба ло 
би да нам ту по мог не те са ве том.

8) Ем ба ха де. Не знам до ду ше обим овог де ла. Прет по ста вљам да би 
мо гло би ти за себ на књи га, ве ли чи не ка ко смо за ми сли ли оста ле. Ви ће те 
нај бо ље мо ћи оце ни ти, и евен ту ал но по мо ћи да је скло пи мо.

9) Не мач ка. Ово је на слов са свим усло ван и при вре мен. За ми шљам да ту 
уђе Ва ша књи га о Не мач кој (код Ге це Ко на: 212 стра на), а уз њу још оста ли 
члан ци из слич них обла сти или те ма, или чак и из не слич них обла сти и 
те ма (уко ли ко све не уђе у књи гу бр. 3, ко ју сам ов де на звао Члан ци.)

10) Ову де се ту књи гу ре зер ви шем она ко не гле душ, ве ру ју ћи да ће мо 
увек има ти шта у њу да ста ви мо. Уо ста лом, не знам да ли, сем већ по ми ња-
них, има те још ка квих ру ко пи са: мо жда би мо гли до ћи у об зир они.

Ето, на осно ву по да та ка ко ји ма ја рас по ла жем, ми слим да би смо ова ко 
мо гли при ћи по слу. Из да вач ко пред у зе ће је – ја то по на вљам Ва ма стал но 
– спрем но да од мах пот пи ше с Ва ма пу но ва жни уго вор, ево ако же ли те и 
са ова квим пла ном. Ми у то ме уго во ру мо же мо од мах са да фик си ра ти са-
др жи ну пр ве три књи ге, ова ко ка ко сам ов де на зна чио; што се оста лих се дам 
(или ко ли ко тре ба већ) књи га пак ти че, мо же мо са мо ре ћи ово: да ће би ти 
још се дам, да кле укуп но де сет (или ко ли ко већ тре ба) књи га, и да ће у оста-
лих се дам ући та и та де ла (па да он да та де ла и по бро ји мо, от при ли ке ова ко 
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ка ко сам ја ов де на зна чио). А мо же мо, ако сма тра те да је то бо ље, већ од мах 
са да да де фи ни тив но и ко нач но пре ци зи ра мо све до тан чи на шта ће ући у 
ко ју књи гу, итд.; иа ко је то већ спо ри ји про цес, јер књи гу чла на ка (бр. 3), па 
и књи гу Не мач ка (бр. 9) не мо же мо ла ко већ са да тач но пред ви де ти, јер не 
мо же мо ла ко зна ти шта ће све оди ста ући у та кву јед ну књи гу.

Ја ми слим да сам до вољ но ја сан, а сма трам да из све га мо га из ла га ња 
мо же те ви де ти да на ма ни је ста ло до раз вла че ња ово га по сла, не го да, на-
про тив, баш же ли мо да ра ди мо бр зо, екс пе ди тив но. Не тре ба ни ма ло сто га 
да Вас бри не што ви ди те да сам ја ан га жо ван и на из да њи ма Иси до ри них 
де ла: ја ћу он де има ти ре ла тив но ма ло по сла, а же лим нај ви ше да се ан га-
жу јем баш на из да њу Ва ших Са бра них де ла. Ко ли ко пак ми не ми сли мо да 
бу де мо фор ма ли сте (и да се стро го при др жа ва мо оног: ми Ва ма јед ну от штам-
па ну ста ру, Ви на ма јед ну нео т штам па ну но ву књи гу), мо же те нај бо ље ви-
де ти по то ме што на је сен же ли мо да да мо у штам пу од јед ном три књи ге, 
од ко јих ни јед на ни је са свим но ва и са свим не по зна та. Али би смо Вас 
сто га мо ли ли да да ље не да је те но ва де ла ни ко ме, тј. да Код Хи пе р бо ре ја ца 
оста ви те за нас, јер, по све му, са да је са мо још то де ло оста ло да ми из да мо 
пр ви пут.

Ми слим да сам Вам ре као све што сам да нас хтео ре ћи. Па бих Вас 
мо лио да ми од го во ри те на гор ње пред ло ге, да би смо ко нач но при шли по слу 
при пре ма ња ових књи га. А ваљ да већ пре то га тре ба да пот пи ше те и уго-
вор, на рав на ствар; за то, од лу чи те са ми да ли је овај мој план (од де сет 
књи га) та кав да, ова ко фор му ли сан, мо же чи ни ти ба зу то га уго во ра.

Са ср дач ним по здра ви ма,
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/273]

VI

25. апри ла 62.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Ша љем Вам ов де је дан спи сак Ва ших ра до ва, да га по гле да те. Ве ћи ну 

од њих ја до бро знам, а по мо ме ми шље њу они ни ма ло не за о ста ју за они ма 
ко је сте Ви ода бра ли за Са бра на де ла. Сто га ми слим да ве ћи на од ових ра-
до ва, а мо жда баш и сви, тре ба да уђу у то из да ње. Ја сам већ дао да се сви 
ови ра до ви пре пи шу. Пре пис ће мо има ти у три при мер ка, та ко да ће мо по 
је дан ре дов но сла ти Ва ма, да прет ход но још јед ном све пре гле да мо и сре-
ди мо, у це ли не.

Ја сам се, на кнад но, без ика кве ве зе са свим би бли о гра фи ја ма, се тио 
Ва ше га пред го во ра Вајл до вом пре во ду Сли ке До ри ја на Гре ја. Ме ђу тим, не 
знам за што, све ми се чи ни да Ви има те још не ких пред го во ра, – да ли о 
Ан ри ју Бар би су, или о ко ме то? Ако се се ти те мо лим Вас да ми ја ви те, па 
да по гле да мо и то.
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Са ср дач ним по здра ви ма,
М. Ле ско вац
(Из ви ни те за овај post scrip tum олов ком.) Ни сте ли пи са ли о Фло бе ру 

по во дом Ује ви ће ва пре во да Но вем бра, тј. као пред го вор то ме пре во ду. Ја 
ћу про ве ри ти. Ако се се ти те још по не че га пи ши те ми, мо лим Вас.

[МЦР II/2/275]

VII

Лон дон, 30. 4. 62.
Дра ги Го спо ди не Ле ско вац,
У ве зи ва шег пи сма и спи ска од 25. 4., ми слим да ће би ти нај бо ље да 

по но вим сво је на по ме не, у пи та њу ко је члан ке и есе је пред ла жем да уне се мо, 
у из да ње, а ко је не.

По мом ми шље њу те, раз ба ца не, ства ри, по ча со пи си ма и но ви на ма 
тре ба упо тре би ти, али не све, а не ке оста ви ти пост мор тем. СА БРА НА де ла 
сма трам као естет ско, ли те рар но из да ње. Жи вот но де ло. ЦЕ ЛО КУП НА 
пост мор тем као ен ци кло пе диј ско, школ ско.

Пре ма то ме, да вам пр во ка жем, где су из во ри ко је би сте мо ра ли за 
са да да ви ди те. Да иде мо ре дом.

Го луб у Сом бо ру, лист срп ске де це, до био је од ме не год. 1908. (био сам 
у че твр том раз ре ду гим на зи је) не ко ли ко про за и пе са ма. Схва тљи во је да 
их се не се ћам. По бр као сам био јед ном и го ди ну кад сам те ру ко пи се Си ми 
Лу ки ну Ла зи ну по слао па сам не где ре као да је то би ло год. 1904. Тач но је 
да је би ло у че твр том раз ре ду. Про зе су не ка ко мит ска апо ло ги ја, Вељ ко, 
не ка пре ра да са ма ђар ског Две Је ле. Деч је ства ри. Ме ђу пе сма ма, ме ђу тим, 
ко је сам по слао, јед на је, штам па на, ме ни дра га. То је Суд ба.

Њу же лим да уне се мо сад у ЛИ РИ КУ, као пр ву.
Го луб оста ло ни је штам пао ни ти ру ко пи се вра тио. И не вре де. По сле 

то га до шла је Ка ши ко ви ће ва Бо сан ска ви ла.
По слао сам Ка ши ко ви ћу чи та ву збир ку. Штам пао је У по чет ку бе ше 

сјај! Екс тра ва ган ци ја. Ме ни сад не при јат на. То је са чу ва но из те збир ке 
је ди но. Ру ко пи се ни су вра ћа ли. Не же лим да је уне се мо у ЛИ РИ КУ, сем ако 
уред ни ци ин си сти ра ју. По што ће те вас дво ји ца пот пи са ти као уред ни ци, 
не же лим да дик ти рам, ни ма ло.

За тим је до шао ча со пис ДХК. Са вре ме ник. (Год. 1916/8).
Ко ли ко се се ћам СВЕ су пе сме ко је су об ја вље не ТУ пре не те у L. It ha ke. 

Про за се се ћам ма ње. Бр. 1 ва шег спи ска Адам и Ева, ениг ма је сад за ме не. 
Про за из тог ча со пи са уне та је у При че о му шком. Пред ла жем да све то уне-
се мо у При че, по ред Днев ни ка о Ч., пр во оне три ко је су не по зна те: Врт..., 
О Бо го ви ма и Ле ген да, а по сле вој во ђан ске: Све та В., Апо те о за и Ве ли ки 
Дан, ко је су по на вља не. Не ке од тих на ла зе се у Књи жев ном ју гу, Рај у Нин˗у, 
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по но вљен је не дав но. Не ве ру јем да ће те на ћи ика кве дру ге при че у та два 
ча со пи са! У сва ком слу ча ју ра ди се са мо о по ме ну тим година[ма] Са вре ме
ни ка и о год. 1918/9 Књи жев ног Ју га.

Ме ђу тим, што се ти че есе ја и чла на ка, из Књ. Ј. при ста јем да СВЕ уне-
се мо.

За тим је до шао ДАН. Ми слим да ће те у Н. С. си гур но мо ћи на ћи је дан 
ком плет тог ча со пи са. У ње му има јед на по ли тич ка пе сма ко ја је ка рак те-
ри стич на. До ста ма лих про за. А из ње га же лим да ме ђу ЛИ РИ КУ уђе и 
Ма ска. Ваш спи сак ми се не чи ни пот пун о Да ну.

Срп ски Књи жев ни Гла сник тре ба пре гле да ти од 1920 до 1929. Кад ми 
бу де те пред ло жи ли шта да уне се мо (СВЕ?) ја ћу вам пред ло жи ти шта да 
НЕ уне се мо, а спо ра зу ме ће мо се си гур но. Ми слим са мо да тај ма те ри јал 
тре ба по де ли ти по при о ри те ту, ли те ра ту ра, члан ци, при год но, по зо ри шна 
кри ти ка етц. Ту има чи сте ли те ра ту ре, а има и при год ног, пи са но да се по-
мог не при ја те љу, уред ни ку. Ја сам за то да пр во уне се мо ли те ра ту ру. А при-
год но што да ље на кра ју.

Што се ти че оста лих ча со пи са ства ри су ту не јед на ке исто та ко. На 
при мер: По сле рат на Књи жев ност из Ле то пи са тре ба да уђе у ко мен та ре 
за ЛИ РИ КУ. А чла нак о књи зи Fran ce ska Nit ti (вр ло до бар) ме ђу члан ке, на 
кра ју.

Што се ти че ства ри из По ли ти ке (био сам члан ре дак ци је 1924) по чи њу 
1922 а пре ста ју 1925. Ту има мно го што шта што ће за ни ма ти вој во ђан ску 
пу бли ку. Ni hil ob stat што се ме не ти че.

Што се ти че Вре ме на, по чи ње 1925. па тра је до 1938. (Не ки члан ци, до-
пи си, ко ји се, при пи су ју ме ни из Ри ма, из пе ра су мог по моћ ни ка Др. Ми-
лен ка По по ви ћа.) Из тог огр ом ног ма те ри ја ла тре ба из ба ци ти све што сам 
пи сао као чи нов ник по на ре ђе њу и у ин те ре су слу жбе, а НЕ тре ба уно си ти 
ни оно што је го ди не 1937. из ла зи ло са мог пу та по Скан ди на ви ји, Ислан ду 
и Спит збер ге ну. То сам до не кле упо тре био (пре ра ђе но у сво јој књи зи „Код 
Хи пер бо ре ја ца” ко ја ни је пу то пис, али у ко јој има и то). У том днев ном ли-
сту, по ред оста лог на ла зе се и две мо је Шпа ни је: јед на је у го ди ни 1933. 
Дру га 1937. Кад то бу де те ви де ли мо же мо ре ши ти шта да уђе у пу то пи се, 
или члан ке.

Нај зад пред го во ри.
Ра дио сам за из да ва ча На ше де ло (?).
Се ћам се пред го во ра за две књи ге ко је по ми ње те а мо жда их има и за 

не ку дру гу. Ла ко је утвр ди ти. Мо ји су са ПОТ ПИ СОМ.
Се ћа ње је па то ло шка по ја ва, па се чо век у мо јим го ди на ма се ћа тач но, 

не чег што је вр ло дав но би ло, а НЕ се ћа си гур но не чег што је би ло не дав но. 
Ја се тру дим да вам по мог нем, али ми слим да И АКО ни оба спи ска ни су 
пот пу ни, у глав ном има мо све што тре ба да пре гле да те и са бе ре те.

Ме ни се чи ни да је код вас та мо на ста ла тр ка око из да ва ња це ло куп них 
де ла (Да ви чо [нечит ко], Ује вић 12. књи га етц).
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Ја не мам ни шта про тив, али, као што сте већ ви де ли, из мог пи сма ко-
је вам је у ме ђу вре ме ну сва ка ко сти гло, са овим се ва шим ми мо и шло, мој 
је пред лог да ТРИ књи ге поч не мо, а за да ље ви ди мо.

Са ср дач ним по здра вом.
Ми лош Цр њан ски
[МЦР II 1/95]

VI II

1. ма ја 62.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Са мо не ко ли ко ре чи, у хит њи:
За мо лио сам оне у Из да вач ком пред у зе ћу да Вам по ша љу не ко ли ко 

књи га из ко лек ци је Са вре ме ни ци, као „му стру”, да ви ди те ка ко те књи ге 
из гле да ју. То сто га што бих во лео ако би смо се мо гли спо ра зу ме ти да Вам 
у то ме из да њу из да мо јед ну књи гу ван се ри је Са бра них де ла, а пре не го што 
она он де иза ђе. Да ли би сте раз ми сли ли ко ја би то књи га мо гла би ти?

Још сам их за мо лио да Вам по ша љу и ме мо а ре Ја ко ва Иг ња то ви ћа. То је 
ван ред на књи га, а сум њам да сте је чи та ли. Уве рен сам да ће те ужи ва ти чи та-
ју ћи је. На дам се да ће те те књи ге уско ро до би ти, мо жда и пре овог мог пи сма.

Ја Вас за си пам пи сми ма. Не тре ба ме ђу тим да се чу ди те: во лео бих да 
пи та ње Са бра них де ла кре не енер гич но ка оства ре њу. Ја ћу учи ни ти све 
што до ме не сто ји да та ко и бу де, – не тре ба да сум ња те.

Са по здра ви ма,
М. Л.
[МЦР II/2/276]

IX

Но ви Сад, 14. ма ја 62.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Опр о сти те што Вам на Ва ше по след ње пи смо од го ва рам са за доц ње-

њем: ов де је Сте ри ји но По зор је (тре ну так ка да Но ви Сад, за трен ма кар, 
по ста је не ки ју го сло вен ски цен тар), па су, све исти љу ди, на све стра не за-
у зе ти, та ко да је не мо гу ће свр ши ти би ло ка кав озби љан по сао. На дам се, 
ме ђу тим, да ће мо Вам кроз не де љу да на по сла ти на пот пис уго вор о ко јем 
смо раз го ва ра ли.

Кап шпан ске кр ви се пре пи су је.
Са ср дач ним по здра ви ма,
Ваш,
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/278]
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Х

Но ви Сад, 31. ма ја 1962.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Тре ба ло је от при ли ке пре де се так да на да Вам по ша љем обе ћа ни но ви 

и вра тим ста ри уго вор, али Вам га ни сам мо гао по сла ти из не пред ви ђе них 
узро ка и је ди но сво јом кри ви цом (а не због евен ту ал ног ус те за ња или раз-
вла че ња од стра не Из да вач ког пред у зе ћа, ка ко би сте мо жда мо гли по ми-
сли ти). Пре де се так да на раз бо ле ла ми се Ма ма (ста ри ца у 85-ој го ди ни) и 
по сле крат ког бо ло ва ња умр ла у пе так, 25. ма ја, а су тра дан смо је са хра ни-
ли на ов да шњем Ус пен ском гро бљу. (Мо гли сте о то ме про чи та ти бе ле шку 
у По ли ти ци.) Тај за ме не те шки до га ђај за и ста ме је спре чио да се по ста рам 
ка ко бих Вам на вре ме по слао при ло же ни уго вор. Ја се због овог за ка шње ња 
и не из ви ња вам, уве рен да ће те ме раз у ме ти.

Ево Вам да кле уго вор. Ја не знам да ли ће Вас он у пот пу но сти за до-
во љи ти, али Вам мо гу ре ћи ово: Из да вач ко пред у зе ће же ли да из да Ва ша 
Са бра на де ла, и да их из да што пот пу ни је, а та ко да бу де те њи ма за до вољ-
ни и Ви и чи та лач ка пу бли ка: исти на је ме ђу тим и то да је пре ци зни ји и 
по дроб ни ји уго вор но што је овај ко ји Вам при ла жем до ста те шко са чи ни-
ти ка да не зна мо не ко ли ко бит них ства ри (на при мер: ко ли ке су Ем ба ха де 
– тј. ко ли ко ау тор ских та ба ка из но се – ; да ље, те ру ко пи се ипак ни смо 
про чи та ли, а те шко је – ја се на дам да ће те нас Ви раз у ме ти – ула зи ти у 
ми ли он ске оба ве зе не гле душ: та ко чи тај те ону тач ку 7 Уго во ра, а ни ка ко 
друк чи је).

Ја Вам у овом тре нут ку не мо гу ре ћи ни шта ви ше, већ и сто га што бих 
же лео да пи смо од мах от пра вим, да би сте га до би ли што пре. Ве о ма бих 
во лео да се ко нач но спо ра зу ме мо, па да от поч не мо са при пре ма њем пр ве 
три књи ге. Уко ли ко Вам се не што у овом но вом Уго во ру не сви ђа, Ви јед-
но став но пре цр тај те оно што не же ли те да у уго вор уђе, па нам по ша љи те 
дру ги при ме рак: што год бу де мо мо гли усво ји ти од Ва ших же ља, ми ће мо 
усво ји ти.

Ов де се по ста ви ло пи та ње: Не би ли би ло згод ни је да ја за јед но са А. 
Ти шмом, уред ни ком Из да вач ког пред у зе ћа, до ђем к Ва ма у Лон дон, па да 
он де, у раз го во ру, до кон ча мо све пи смом за по че те раз го во ре, а ко је је ова ко, 
пи сме но, до ста те шко во ди ти. Ја бих он да он де ви део ко ли ки је и ка кав ру-
ко пис Ем ба ха да, ка ко из гле да ју Хи пер бо реј ци, а по раз го ва ра ли би смо мо-
жда и о дру гим Ва шим ру ко пи си ма и књи га ма. Ди рек тор Из да вач ког пред-
у зе ћа Са ва Јо сић и глав ни уред ник Бо шко Пе тро вић сма тра ју да би би ло 
нај бо ље ка да би смо на овај пут кре ну ли што пре, још ју на; а ја се ус те жем, 
из ви ше раз ло га: пре све га, не иде ми се на то ли ки пут са мо да бих био 3‒4 
да на у Лон до ну, па се чак пи там да ли је то баш и ну жно, јер ће мо се мо жда 
ипак мо ћи до го во ри ти и ова ко, пре ко пи са ма. Ме ђу тим (а то сам ре као и 
Из да вач ком пред у зе ћу), ако је овај пут по тре бан да би се Ва ша са бра на де ла 
оства ри ла, ја сам спре ман на све. Са мо, по вео бих са со бом Ти шму, јер ја 
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тра ља во знам ен гле ски (за пра во, чи там са мо) и он де ни ка да ни сам био, а А. 
Ти шма је по стру ци Ен глез, и не ће он де би ти пр ви пут.

Шта Ви ми сли те о та квом на шем до ла ску у Лон дон? Сма тра те ли да би 
до бро би ло да до ла зи мо? Сма тра те ли да би би ло по треб но, и да би смо та ко 
по сти гли бр же и лак ше оно што хо ће мо не го ова ко, са че ку ју ћи уза јам но ова 
спо ра пи сма? Во лео бих да ми на то од го во ри те. Ја бих он де мо гао про чи-
та ти и Хи пер бо реј це и Ем ба ха де; то би знат но упро сти ло ства ри.

Не ка за да нас бу де до ста ово ли ко, у нај ве ћој хит њи. А во лео бих да из 
све га ово га уви ди те ово: Из да вач ко пред у зе ће Ма ти чи но ХО ЋЕ, ЖЕ ЛИ да 
Вас из да, и то што пот пу ни је.

Са искре ним по здра ви ма,
Ваш,
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/281]

XI

Лон дон, 6. 6. 62.
Дра ги го спо ди не Ле ско вац.
При мио сам Ва ше пи смо од 31. 5.
Ни сам знао за по ро дич ну жа лост ко ју сте има ли. Мо лим вас да при ми те 

мо је са у че шће по во дом смр ти Ва ше мај ке.
При мио сам и књи ге ко је сте ми по сла ли. Ја ша је вр ло ин те ре сан тан. 

До бро је што сте то из да ли.
При мио сам и уго во ре за Са бра на де ла. Да би смо нај зад по че ли са ра-

дом, пот пи сао сам и вра ћам Вам је дан пот пи сан при ме рак. Мо лим Вас 
по твр ди те при јем.

За уго вор имам да при ме тим да ни сте озна чи ли број ти по граф ских 
зна ко ва ко ји иду у Ваш та бак. На дам се да се око то га не ће мо но си ти.

У ве зи тач ке три, у од но су на тач ку два уго во ра, ја ћу Вам сад по сла ти, 
уско ро, МОЈ текст Li ri ke It ha ke, са де фи ни тив ним ис прав ка ма уко ли ко их 
бу де би ло и са на зна че њем оних пе са ма ко је НЕ же лим да уђу ни у Ва ше 
из да ње. Све га ми слим две или три. На тај на чин има ће те де фи ни ти ван текст 
It ha ke. Ва ше ће би ти да про на ђе те пе сме ко је су штам па не по ча со пи си ма 
Дан, Ми сао, Зе нит етц. а ја ћу и сам гле да ти да Вам их на ђем и по ша љем. 
Као фи на ле до би ће те ЛА МЕНТ ко ји је штам пан.

Уз те сти хо ве же лим да уђе у ту књи гу и МА СКА јер је у сти ху и при-
па да том вре ме ну. Текст МА СКЕ из ча со пи са Дан. По ред то га у ту књи гу 
тре ба уне ти и Ки не ску и Ја пан ску ан то ло ги ју, као што сте же ле ли.

Оста је пи та ње про зе из из да ња Про све те и ко мен та ра.
Ми слим да про зу из о ста ви мо, или уне се мо са мо је дан део оно га што је 

у из да њу Про све те, а што се ти че ко мен та ра да их до пу ним. Та ко би књи га 
би ла као НО ВА.
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Про све та у свом уго во ру има пра во на но во из да ње свог из да ња. До 
да нас га ни је тра жи ла. Та са ипак тре ба са њи ма то да раш чи сти, да не би 
до шло до су ко ба.

Што се ти че ДНЕВ НИ КА узми те текст из из да ња Ми нер ве али тре ба 
да ви дим по след њу ре ви зи ју. Има не што гре ша ка. Ако хо ће те у Ва ше из да ње 
мо же мо сад уне ти из о ста вље ну епи зо ду са две се стре, из из да ња Ал ба трос. 
Иво Ан дрић је то хва лио и жа лио што је из о ста вље но.

При че о му шком ћу Вам по сла ти, са сит ним ис прав ка ма штам пар ским 
и ор то граф ским, али ЛЕ ГЕН ДУ из те књи ге не мам. Кад је бу де те уно си ли, 
тре ба да ми је по ша ље те уз ко рек ту ру.

Ја бих же лео да уз то уђе и од ло мак Кро ко ди ла. То би за ту књи гу био 
НОВ фи на ле.

Што се ти че ХИ ПЕР БО РЕ ЈА ЦА ма шин ски пре пис мо же те до би ти и 
пре 1 ок то бра, под усло вом да ви дим оглас Са бра них де ла у По ли ти ци. Не ка 
Вас не вре ђа ова кво не по ве ре ње. Ве ли ки од ло мак из тог ру ко пи са по слао 
сам пре не ки дан Та си. По гле дај те то па из ра чу нај те ко ли ко из но си јед на 
стра на тог ру ко пи са у Ва шем та ба ку. Цео ру ко пис из но си код ме не, тач но, 
250 та квих стра на. Пре ма то ме мо же те сад тач но зна ти ко ли ки је обим књи ге. 
Са др жај мо же те оце ни ти из од ло ма ка, оног што је штам пан у Књ. Н. чи ни 
ми се год. [нечит ко] и овог са да по сла тог Та си.

То ли ко да кле о пр вим књи га ма ко је тре ба да уђу у штам пу.
Оста ле зна те, текст има те, а слич них про ме на би ће са мо у КА ПИ.
Оста је про блем ЕМ БА ХА ДА, ко је не по ка зу јем. Њих ће те до би ти пре-

ко над ле жних из Бе о гра да. Оне су на чи та њу. То је де ли ка тан текст и не 
мо же ићи без им при ма тур.

Ми слим да сам Вам овим опет од го во рио на све у Ва шем пи сму.
Што се ти че Ва шег и Ти шми ног до ла ска у Лон дон, ја раз у ме се ра до бих 

се са стао и по раз го ва рао са Ва ма, али ми слим да је то бо ље оста ви ти за сеп-
тем бар. Ја се на дам да ћу та да ићи у Мин хен где се спре ма из да ње Днев ни ка 
и Се о ба, на не мач ком (из да вач: Kurt Desch). Мо гли би смо се ви де ти та мо, 
то је бли же. Не бих же лео да Вас из ла жем ова мо то ли ком пу ту, и тро шку.

Ов де је ових да на био ов де Ко ста Ди ми три је вић из По ли ти ке, ко га 
ина че ни сам по зна вао. Ако га зна те, мо же те од ње га чу ти, лич но, о ме ни 
ка ко жи вим етц.

Нај по сле да Вам ста вим два пи та ња: же ли ли ЛЕ ТО ПИС да до би је не ки 
од ло мак из ЕМ БА ХА ДА ко ји ни је по ли тич ки, или не ки дру ги од ло мак, као 
што га до би ја ју Књ. Н.?

Шта би са те ста мен том Иса ко ви ча ко ји сам дав но по слао?
Мо лим Вас да бу де те уве ре ни да ми је жао што Вас и у по ро дич ној 

жа ло сти оба си пам овим де та љи ма, по слов ним, као мра ви ма пред Ве ли чан-
ством смр ти.

Са ср дач ним по здра вом
Ми лош Цр њан ски
[МЦР II 1/97]
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XII

Но ви Сад, 11. ју ни 62.

Дра ги Го спо ди не Цр њан ски,
Ју трос сам при мио Ва ше пи смо од 6. о. м.; па иа ко још ни сам сти гао 

да о сви ма пи та њи ма ко ја сте до та кли (на Фа кул те ту је са да ера сед ни ца и 
ис пи та) по раз го ва рам са Из да вач ким пред у зе ћем (са мо сам их те ле фон ски 
из ве стио да сте по сла ли пот пи са ни уго вор), и та ко Вам не мо гу од мах од-
го во ри ти на сва пи та ња, ипак Вам се ја вљам, ако ни за што дру го а оно да 
Вам по твр дим да сам уго вор при мио.

А пре све га, хва ла Вам на ле пим ре чи ма са у че шћа по во дом смр ти мо-
је мај ке. Ја сам био сре ћан да ми је мај ка, све жа и бо дра ду ха, до че ка ла 
ду бо ку ста рост, али ко је су то го ди не на ша мај ке ко је би би ле су ви ше ста ре? 
Сви смо ми, за њих, и ма то ри и квр га ви од ра нах, ка ко ка же Ми ља нов, оста-
је мо ве чи та де ца, за пра во де ча ци: па је за то увек те шко и бол но ка да стро ги 
и стра шни за ко ни жи во та и смр ти то јед ном за у век, а увек бру тал но, пре-
се ку. Ме ни се, ево, већ два пут де си ло од ка ко је Она умр ла: Диг нем се од 
сто ла и ка жем же ни: Хајд мо до ба ке! А мо је ба ке не ма, она је на Ус пен ском 
гро бљу.

Хва ла Вам, да кле, што сте осе ти ли, из то ли ке да љи не, шта све ово за 
ме не зна чи.

Ме ђу тим, мо ра мо и да ље раз го ва ра ти и ра ди ти и жи ве ти; па сто га да 
на ста ви мо. Ме ни је ми ло го во ри ти о Ва шим Са бра ним де ли ма: на ср цу ми 
ле же. Не знам да ли то мо же те раз у ме ти: за то ми ни је те шко до пи си ва ти се 
о њи ма. Да ка жем да кле оно што већ са да мо гу ре ћи, а све без ре да, ка ко ми 
шта до ђе. Ево:

За ве ли чи ну та ба ка не бри ни те: ов де се зна да ау тор ски та бак из но си 
30.000 ти по граф ских зна ко ва; то је та ко но тор на ствар, да се у уго во ре и не 
уно си.

Ако већ ни је го тов, ових да на би ће го тов пре пис Ка пи шпан ске кр ви. 
Чим га бу дем до био, по сла ћу Вам, да га ко нач но до ра ди те.

У Из да вач ком пред у зе ћу сма тра ју да би ипак би ло по треб но (тим бо ље) 
да ја до ђем што пре у Лон дон, да по раз го ва ра мо, а и да ви дим оне ру ко пи-
се ко је не по зна јем. То ли ко су ми ре кли те ле фо ном, ка да сам ју трос с њи ма 
раз го ва рао. Сма тра ју да је доц кан да раз го ва ра мо тек сеп тем бра, у Мин хе ну, 
јер би они ипак хте ли да зна ју ко ли ко је то, шта је итд; а у Мин хе ну ја не 
бих мо гао ви де ти ру ко пис, тј. про чи та ти га. Ја Вам ово ја вљам тек да зна те 
ка ко Из да вач ко о то ме ре а гу је на пр ви мах; а ка ко ће за пра во би ти, ја то са да 
не умем ре ћи. На рав но да се ме ни на та ко дуг и за мо ран пут баш не иде; 
али, по на вљам, ако бу де би ло по треб но, ја сам спре ман, па ће те, на дам се, 
и Ви при ста ти да се ви ди мо, ако у Из да вач ком од лу че да тре ба да пу ту јем.

Ја са не стр пље њем оче ку јем Ваш Ла мент. Ле по Вас мо лим да ми по ша-
ље те; оти сак на слов не стра не ко ји сам до био из ван ре дан је: тај Ваш штам пар 
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је за и ста ве лик мај стор. А ка да смо већ код Ва ших књи га, не за ме ри те за 
ово пи та ње и мол бу: Да ли има те још ко ји при ме рак Ва ше па ри ске збир ке, 
тј. да ли би сте ми мо гли (да се из ра зим срп ски, ја сно) мо гли по сла ти је дан 
при ме рак, за ме не? Во лео бих мно го да имам ту ле пу књи гу; ја сам је са мо 
ви део, ни шта ви ше. Но из гле да да је штам па на у ве о ма ма лом бро ју при ме ра ка?

Што се Ле то пи са ти че – и ја Вам нај ви ше због то га да нас, ова ко бр зо, 
и пи шем –, ми ће мо ВЕ О МА РА ДО штам па ти оно што нам по ша ље те, – на-
рав но, ка ко и са ми ка же те, тек сто ве без по ли тич ке бо је. За то Вас мо лим да 
ми од мах по ша ље те то што сма тра те да мо же те за нас одво ји ти. Мо же то 
би ти за јед но об ја вљи ва ње а мо же те по сла ти и ви ше, па да штам па мо у на-
став ци ма, у два бро ја, или и у не ко ли ко бро је ва, – ка ко хо ће те. Ве ли чи на 
ру ко пи са за је дан број: око та ба ка и по, да кле око 45.000 штам пар ски зна-
ко ва; а мо же и до два та ба ка, нај ви ше. Да ли ће те нам да ти не што из Хи пер
бо ре ја ца или не што дру го, ме ни је, пра во да Вам ка жем, не – све јед но, не го, 
про сто, ево шта је: – Во лео бих да Вас штам па мо, али не две-три стра не, 
на сит но, не го она ко ши ро ко, да се чу је, осе ти и за тре пе ри. Ето!

Сма трај те да ово да на шње пи смо ни је од го вор на Ва ше од 6. ју на: хтео 
сам са мо да Вам по твр дим при јем уго во ра, и да Вас за мо лим да нам да те 
ру ко пи са за Ле то пис: и да Вам ка жем ка ко са не стр пље њем оче ку јем Ла
мент, – са не стр пље њем у ко јем не не до ста је и из ве сна стреп ња (Ви ће те 
ме, на дам се, пра вил но раз у ме ти, јер не бих во лео да та пе сма бу де не ко 
по ли тич ко раз ра чу ња ва ње. И опро сти те за ове по след ње ре до ве; ка зу је их 
чо век ко ји има вр ло мно го љу ба ви за Ваш рад, па му се за то чи ни да сме 
ова ко го во ри ти.)

На све оста ло у Ва шем пи сму од го во ри ћу Вам вр ло уско ро, кроз ко ји дан.
Са ср дач ним по здра ви ма
Ваш
М. Ле ско вац
P. S. – Мо лим Вас: ка да ми бу де те сла ли Ла мент, до бро га за па куј те, 

да ми књи га не до ђе из ло мље на и упро па ште на – би ло би ште та!
[МЦР II/2/284]

XI II

Но ви Сад, 23. ав гу ста 62.
Дра ги и по што ва ни го спо ди не Цр њан ски,
Та са се већ по о дав но вра тио из Лон до на, и Ви сва ка ко оче ку је те – а са 

раз ло гом – да Вам се ја вим. Ме ђу тим, ле то је, љу ди од ла зе на мо ре или у 
шу ме, те шко је, за пра во не мо гу ће, оку пи ти ујед но све оне са ко ји ма је по-
треб но по раз го ва ра ти и утвр ди ти ко нач но све што је по треб но. И ја сам био 
по ду же у свом ви но гра ду, а са да се спре мам на мо ре са же ном. Ипак, да нас 
Вам већ мо гу ре ћи пу но ства ри ко је Вас ин те ре су ју и ко је са да мо же мо, 
сма трам, узе ти као ко нач не.
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Пре све га, ево ка ко за ми шља мо пр ве три књи ге, ко је тре ба да уђу у 
штам пу 1. но вем бра:

I књи га. То је Ли ри ка. Већ смо утвр ди ли, углав ном, шта ће у њу ући. 
Та са ми је пре дао при ме рак Ита ке и Ко мен та ра ко ји сте Ви пре гле да ли и 
ис пра ви ли. У ту књи гу ући ће још: 1) пе сме о ко ји ма је већ би ла реч (ја ћу 
Вам спи сак по сла ти; по тру ди ћу се да на ђем што ви ше; не ће ући ни шта од 
оно га што сте Ви тра жи ли да не уђе); 2) Ма ска (ре дак ци ја ко ју сте од ре ди-
ли); 3) обе ан то ло ги је, ки не ска и ја пан ска; 4) Та са ми је ре као да ће те за ову 
књи гу по сла ти још из ве сне до пун ске тек сто ве, – ко мен та ре, ако сам до бро 
раз у мео, и ко јих не ма у Про све ти ном из да њу.

Ову књи гу тре ба ја да при пре мим до 1. но вем бра; ја ћу је и при пре ми-
ти, са мо Вас мо лим да ми на вре ме до ста ви те сво је до пу не (ко мен та ра?). 
Ујед но Вас мо лим да ми ја ви те: Да ли је по треб но да Вам по ша љем пре пи-
сан текст Ма ске? (Го тов је; ја ми слим да би до бро би ло, ипак, да га ви ди те.) 
За тим, мо лим Вас да се сло жи те да Апо те о за, ко ја се као лир ски текст, 
та ко из вр сно укла па у књи гу Ли ри ка, не штам па по но во у књи зи II Са бра-
них де ла, ме ђу при ча ма.

II књи га. Ту ула зи: 1) Днев ник о Чар но је ви ћу (текст ко ји сте од ре ди ли); 
2) При че о му шком (без Апо те о зе), као и оста ле при че, уко ли ко их бу де 
би ло; 3) Су зни кро ко дил (чи ји сте текст по сла ли по Та си); 4) Кап шпан ске 
кр ви (при ми ли смо ис пра вље ни текст).

У ову књи гу (на рав но) ући ће и Ле ген да, чи ји нам текст Ви ни сте по-
сла ли.

Но во је у овој књи зи, пре ма ра ни јим на шим раз го во ри ма, са мо то што 
са да пред ла же мо да у ову дру гу књи гу уђе и Кап шпан ске кр ви. Во лео бих 
да се са тим пред ло гом сло жи те. То је по треб но сто га што књи га (сва ка 
књи га) тре ба да из не се око 20 ау тор ских та ба ка (30.000 ти по граф ских зна-
ко ва из но си 1 ау тор ски та бак.[)] Све ов де по бро ја но (у књи зи II) из не ће 
от при ли ке то ли ко.

Ру ко пис и ове књи ге тре ба да бу де го тов до 1. но вем бра; и за ње га ћу 
се по ста ра ти ја.

III књи га. То ће би ти Код Хи пер бо ре ја ца. Та са ми је је ре као да је пре-
пи са но 250 стра на, а да ће до сеп тем бра би ти го то во и оста ло. И ова књи га 
тре ба да уђе у штам пу 1. но вем бра.

То су да кле пр ве три књи ге; ва жно је да се о њи ма са да ко нач но спо-
ра зу ме мо и да тек сто ви бу ду го то ви на вре ме. На дам се да ће те се и Ви 
сло жи ти са на шим пред ло гом да оне из гле да ју она ко ка ко сам ов де из ло жио. 
Ако сте са гла сни, ја ви те ми.

Да ље књи ге мо гле би из гле да ти ова ко:
IV књи га. Ми пред ла же мо да у њој ујед но пре штам па мо две ра ни је 

Ва ше књи ге, Љу бав у То ска ни и Књи гу о Не мач кој. За јед но, оне има ју от-
при ли ке оно ли ко ко ли ко и прет ход не три, тј. сва ка по око 20 ау тор ских 
та ба ка. Сма тра мо да ни је згод но Књи зи о Не мач кој до да ва ти I књи гу Ем
ба ха да (иа ко го во ри о Не мач кој), пр во сто га што би Љу бав у То ска ни, са ма 
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за се, оби мом од у да ра ла од оста лих књи га у Са бра ним де ли ма, а он да и 
сто га што је Књи га о Не мач кој по по стан ку бли жа њој не го Ем ба ха да ма. 
То је на ше ми шље ње, же ља и пред лог; ипак, мо лим Вас да о то ме Ви од лу-
чи те. Имај те је ди но на уму наш глав ни раз лог за спа ја ње ове две књи ге: 
Шта би смо мо гли до да ти Љу ба ви у То ска ни да на ра сте до 20 та ба ка? И зар 
ни је бо ље да Ем ба ха де не це па мо, да их оста ви мо ујед но?

V књи га. То су Есе ји и пу то пи си. Са свим је уме стан Ваш пред лог да се 
ова књи га са ста ви ов де. Ја бих је са ста вио до 1. фе бру а ра 1963 (тај да тум 
од ре ђу је Из да вач ко пред у зе ће), да бог ме у нај те шњем до го во ру с Ва ма. Не ке 
ства ри за ову књи гу има мо ов де већ пре пи са не; пре пи си ва ње се на ста вља 
и да ље.

VI књи га. Члан ци. И ту бих књи гу са ста вио ја, до 1. фе бру а ра 1963 
(она ко исто као прет ход ну).

VIIVI II Књи га. Се о ба (оба де ла).
IXXI књи га. Ем ба ха де. Мо жда ће би ти до вољ не три књи ге (60‒65 ау тор-

ских та ба ка; ако ме ђу тим Ем ба ха де има ју 80 ау тор ских та ба ка, штам па ће мо 
их у че ти ри књи ге).

XII књи га. Дра ме.
То је наш на црт за Са бра на де ла, по сле из ве шта ја ко ји је до нео Та са. 

Во лео бих да ми ја ви те да ли се с њим сла же те.
Ја бих имао још ове при мед бе и ре зер ве:
оне се ти чу књи га V и VI, тј. Есе ја и пу то пи са и Чла на ка. Са свим је 

из ве сно да ће мо мо ћи са ста ви ти две књи ге, тј. 40 ау тор ских та ба ка. Ме ђу-
тим, ла ко се мо же до го ди ти да ће мо на ћи мно го ви ше тек сто ва. Шта ће мо 
он да? Прет по ста вљам, сто га, да ни је не мо гу ће да уме сто две, бу ду три 
књи ге. Ми већ има мо не што пре пи са них тек сто ва за ове књи ге, али док не 
бу де мо има ли пред со бом све, не мо гу ће је од ока, уна пред ре ћи ко ли ко то га 
има. Шта Ви ми сли те? Јер књи ге тре ба, ма и при бли жно, да бу ду под јед на-
ке, тј. око 19‒21 та бак.

Ни је да кле ис кљу че но ово: Ако Ем ба ха де има ју пу не че ти ри књи ге а 
есе ја, чла на ка и пу то пи са за пу не три, Са бра на де ла има ће не 12 не го 14 
књи га.

Нај зад, што се Ва ше га хо но ра ра ти че:
По ау тор ском та ба ку до би ће те (за пр ве три књи ге; мо же би ти да ће се 

хо но ра ри доц ни је по ве ћа ти, – то да нас ни ко не уме ре ћи) 25.000 ди на ра. 
Ме ђу тим, сти хо ви се пла ћа ју друк чи је, по себ но, а Ви ће те до би ја ти 150 ди-
на ра по сти ху. Ка ко ће у Ли ри ци би ти до ста сти хо ва, ва жно је и то да зна те. 
Све у све му, по што се од хо но ра ра од би је уо би ча је на по ре за, Ви ће те, за ове 
пр ве три књи ге, има ти да при ми те у сва ком слу ча ју не што пре ко ми ли он 
ди на ра. Из да вач ко пред у зе ће ме је за мо ли ло да Вам то ка жем.

Још бих Вас мо лио ово: да Ем ба ха де не да је те, у це ли ни, ни ко јем из-
да вач ком пред у зе ћу пре не го што бу де об ја вље но у Ма ти ци; а Из да вач ко 
пред у зе ће Вас мо ли да до ста ви те сво јих фо то гра фи ја, из ра зних до ба, уко ли ко 
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их има те, јер ће нам би ти по треб не при из да ва њу Са бра них де ла. Те ће мо 
Вам фо то гра фи је, ако за же ли те, по упо тре би нео ште ће не вра ти ти.

До био сам див ни Ла мент над Бе о гра дом. Ди ван и стра шан! Мно го 
Вам хва ла на тој зна чај ној, ве ли чан стве ној пе сми. За хва лио бих се и из да-
ва чу, али му не знам име на; па ако бу де те љу ба зни да ми да те ње го ву адре су, 
пи сао бих му. Ми слим да ће о тој по е ми би ти још мно го раз го во ра код нас; 
та ко и тре ба да бу де. Сма трам за са свим при род но да се и Ви сла же те да 
Ла мент уђе у књи гу Ли ри ке Са бра них де ла.

Ја сам Вам већ пи сао да би смо у Ле то пи су ра до штам па ли не што од 
Вас. Да ли би сте нам по сла ли што? Чи тао сам од ло мак из Ем ба ха да (о Та су) 
у Са вре ме ни ку.

По на вљам (бо јим се да сте Ви то схва ти ли да сам ре као тек она ко): ако 
Вам одав де тре ба не ка књи га, ча со пис, ста ри или но ви, са мо ја ви те, ра до 
ћу Вам од мах по сла ти.

Још бих ово да Вам ка жем. Ви сте се по бо ја ли да ћу би ти за у зет око 
из да ва ња Иси до ре Се ку лић, па не ћу сти ћи да се до вољ но ста рам за Ва ша 
Са бра на де ла. По што се Та са њи ма за и ста не ће мно го ба ви ти, ја сам оба ве-
стио Из да вач ко пред у зе ће да се убу ду ће не ћу мо ћи ни ма ло ба ви ти Иси до ром, 
по што же лим да се ста рам са мо за Ва ша Са бра на де ла. С ти ме се сла жу и 
они, јер же ле да их од штам па мо што је мо гу ће бр же. Хтео бих да кле да и 
Ви то зна те: код нас не ће би ти за сто ја.

Ја за 25. ав густ имам ави он ску кар ту за Ду бров ник, ка мо од ла зим са 
же ном на пет на е се так да на. Ме ђу тим, већ око 10. сеп тем бра би ћу у Но вом 
Са ду. Во лео бих да ми до тле од го во ри те на на ше гор ње пред ло ге (уко ли ко 
они већ ни су и ва ши), па да поч нем де фи ни тив но са при пре ма њем књи га.

Ваш, М. Ле ско вац
[МЦР II/2/288]

XIV

Лон дон, 30. 8. 62.
Дра ги Го спо ди не Ле ско вац,
При мио сам Ва ше пи смо од 23. 8.
Не знам ко ли ко сте, пре ко Ти шме, оба ве ште ни о мо јим раз го во ри ма 

са Т. Мла де но ви ћем, ко ји је био у Лон до ну, па за то да на ста ви мо раз го вор, 
код Ва шег по след њег пи сма.

А слу тио сам да сте на от су ству. Ја сам био на ле то ва њу, по след њи пут, 
год. 1952, а мо ја же на год. 1941, па пре ма то ме искре но вам за ви ди мо. Мој 
од го вор ша љем та ко да Вам стиг не при по врат ку на по сао.

Што се ти че Са бра них де ла, у глав ном, сла жем се са Ва шим спи ском 
и учи ни ћу, што до ме не сто ји, да га оства ри мо.

При ста јем да књи га бр. 1 бу де Ли ри ка, она ко ка ко је спре ма те. Ја сам 
Вам по слао It ha ku и ко мен та ре, са ис прав ка ма, па пре ма то ме, има те тај део, 
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го тов. У при ло гу Вам ша љем, оне пе сме, из It ha ke, ко је ни сам унео у из да ње 
Про све те. Је дан део је из јед ног ста рог при мер ка It ha ke, са сит ним ис прав-
ка ма, а не мој те обра ћа ти па жњу на пре вла че ња цр ве ном олов ком и слич но. 
Дру ги део је пре пи сан чи сто, ма ши ном. Пр ви део об у хва та пе сме На род ни 
вез, Ша ла, До са да, Мо ја Ра ва ни ца, Но ва Се ре на та, Бо ле сни пе сник, Ка ри-
ка ту ра, Очи, Љу бав, Пар те нон, Но ве сен ке, Пр ва је за, Бе ле ру же, Ва тро мет, 
Са мо ћа, Пут ник, Успа ван ка, Ди ти рамб, На ша Еле ги ја. Пре пи са ни део об у-
хва та: Гар ди ста, Сми рај, Сла ва, Ве три, Ете ри зам, На ули ци, Ње гош, Ра ста нак, 
Љу бав ни ци, – на тај на чин ви де ће те ко је сам пе сме из о ста вио. Ми слим да 
је овим текст пе са ма из It ha ke де фи ни ти ван. Уз то Вам при ла жем, пре пи са-
не, оне пе сме ко је су штам па не ПО СЛЕ It ha ke, у ко ли ко сам мо гао да их 
на ба вим: Де вој ка, Бла го ве сти, По вор ка, Жи вот.

Кад бу де те спре ми ли свој текст ми слим да до дам два три но ва ко мен та ра.
Ако уз то до да те пе сме из ча со пи са Дан, Б. Ви ле, итд. Ма ску и ан то-

ло ги је, би ће то као но ва књи га.
Дру га књи га: При че, као што пред ла же те. Ле ген ду не мам.
Хи пер бо реј це вам мо гу по сла ти и пре 1. Нов. кад ви дим оглас из да ња 

и две пр ве у штам пи.
За Ле то пис ћу Вам по сла ти не што уско ро.
Чу јем од Та се да вас вре ђа што не ве ру јем да у Ма ти ци имам при ја те ља. 

Не сум њам ја у то. Не го имам ру жна ис ку ства са при ја те љи ма, па ве ру јем 
још са мо у се бе.

Са ср дач ним по здра вом
Ми лош Цр њан ски 
[МЦР II 1/98]

XV

Но ви Сад, 13. сеп тем бра 62.
Дра ги и по што ва ни го спо ди не Цр њан ски,
Пи шем Вам у нај ве ћој хит њи, тј. крат ко и не све што бих у ве зи са пр ве 

две књи ге имао да Вам ка жем; тек сам до шао из Ду бров ни ка, а ових да на 
сам пре тр пан сед ни ца ма на Фа кул те ту, а имам и је дан док тор ски ис пит. 
Чим одах нем, ја ви ћу Вам се.

У ства ри, хо ћу са мо да Вам по твр дим: при мио сам Ва шу по шиљ ку 
пе са ма из Ита ке. Са да не мам вре ме на да упо ре ђу јем шта је из о ста вље но; 
ве ру јем да је све у ре ду. Чим поч нем рад, тј. ка да књи га већ бу де уоб ли че на, 
ја ви ћу Вам и са др жај (ко јим ће ре дом ићи шта), и све оста ло. Би ће сва ка ко 
и пи та ња. (Тре ба има ти на уму да ће Ма ти чи но из да ње би ти ћи ри ли цом, 
па не мо же ма дон на; итд.)

Већ сад, ме ђу тим: На дам се да не ми сли те из Ли ри ке (Ма ти чи не) из о-
ста ви ти Ла мент? Ми слим да је то не мо гу ће. Она ће (та пе сма) до ћи ваљ да 
на кра ју књи ге? Хо ће те ли уз њу да ти не ки ко мен тар? Ја бих во лео да да те.
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Мо рам за вр ши ти. Ја ви ћу се уско ро.
Ов де је див на је сен, за пра во про ду же так ле та. Ка кво мо ре има мо! Ду-

бров ник бли ста, као ни ка да: чист, тврд, го спод ствен и ве чит. Са мо је ску по, 
сву где.

Ја имам ма лу ви кенд-ку ћи цу у Фру шкој го ри, из ме ђу Кар ло ва ца и Чор-
та но ва ца, на бр ду; са мо је ве ран де ви ди се Ду нав, од Кар ло ва ца до Слан ка-
ме на, а пре ко ре ке, у шу ми Ра ји ћев ма на стир Ко виљ, и од мах иза шу ме 
Ла зе Ко сти ћа род но ме сто, ве ли ка се лен дра Ко виљ, ста ри и но ви. Сва ке 
су бо те и не де ље сам у мом ви но гра ду (за пра во воћ ња ку): то је мо ја нај ве ћа 
ра дост. Ша љем Вам рђав ама тер ски сни мак ку ћи це, да Вас под се тим ка ко 
ми ов де са ња ри мо и са му је мо.

Љу тим се, ка же Та са? Ни је ми би ло пра во да у свом пр вом ин тер вју-у 
у По ли ти ци, па већ у пр вој ре че ни ци, уда ри те пра во на Ма ти цу, баш ни на 
ког дру гог; а има ли би сте ко га пре ње да лу пи те – зна те Ви то и са ми вр ло 
до бро. Но, ја се не љу тим. Ја не ћу да ка жем да сам Вам при ја тељ – то ли ко 
још ни сам за слу жио – , али ће те у ме ни има ти искре ног и вер ног са рад ни-
ка на из да њу сво јих Са бра них де ла, па де си ло се би ло кад би ло шта. Не ка 
нам је обо ји ци за са да то ли ко до вољ но.

Ср дач но Вас по здра вља
Ваш ода ни
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/290]

XVI

Но ви Сад, 2. де цем бра (не де ља по под не) 1962.
По што ва ни и дра ги го спо ди не Цр њан ски,
За ка снио сам чи тав ме сец да на са при пре мом за штам пу пр ве две књи-

ге Ва ших Са бра них де ла, па Вас ле по мо лим да ми опро сти те што се та ко 
де си ло, што се, за пра во, та ко мо ра ло де си ти, без мо је кри ви це: у ок то бру и 
нoвембру имао сам два док то ра та и је дан ма ги стар ски ис пит (што је ско ро 
ко ли ко и док то рат), а то зна чи да сам мо рао про чи та ти три те зе, од ко јих 
две обим не, и спре ми ти се за те ис пи те та ман ко ли ко и док то ран ди. То ми 
је, нео че ки ва но, од у зе ло мно го вре ме на. Де си ло се још не што што ми је 
од мо гло: отац на ше пре пи си ва чи це, Ани це Ка ћан ски (а мо жда га и зна те, 
јер он мо ра би ти из Ва шег на ра шта ја: инж. Дан чи ка Ка ћан ски, из Сен то ма ша), 
раз бо лео се и од не сен је у бол ни цу, па је она мо ра ла за ста ти са от ку ца ва-
њем: што је још го ре, од се че на због оче ве бо ле сти од ме не, она је на ста ви ла 
са пре ку ца ва њем, али по спи ску ко ји сам јој ра ни је дао, не во де ћи ра чу на 
о то ме шта ми тре ба за I и II књи гу, она је пре ку ца ва ла (и пре ку ца ла до ста) 
ма те ри јал за доц ни је књи ге (ита ли јан ске пу то пи се, о Шек спи ро вим со не-
ти ма, до ста чла на ка из но ви на, на ро чи то из Вре ме на, итд.). Та ко да ка да сам 
ко нач но до ње до шао, мо рао сам да за у ста вим ова кво без ре да и пре ко ре да 
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пре пи си ва ње, и да по жу рим оно што ми је од мах по треб но. Но са да је ко-
нач но све го то во, и ја пред со бом имам обе пр ве књи ге, пре пи са не и уре ђе-
не. По треб но је са мо да се још о не ким сит ни ца ма до го во ри мо, па ћу та да 
од мах пре да ти ру ко пис Из да вач ком, а они ће та да, пре ма до го во ру и Ва шој 
же љи, до не ти оглас у По ли ти ци.

То су би ли раз ло зи, је ди ни, овом ду жем за сто ју. Жао ми је што се та ко 
до го ди ло, а на ро чи то Вас мо лим да ми опро сти те што Вас о све му то ме 
ни сам за вре ме на оба ве стио. Био је ов де не дав но Та са, те сам од ње га чуо 
да се љу ти те на ме не што се ова ствар раз ву кла. Али Вас мно го мо лим да 
се и од љу ти те. Ја сам се при мио ово га по сла, и хо ћу да га ура дим ле по и 
ва ља но, а Ви ће те ви де ти, већ по при мед ба ма ко је ћу Вам са оп шти ти ов де, 
да то ни је са свим јед но став на ствар: за Ли ри ку ми је тре ба ло до ста вре ме на 
док сам све уре дио, нај бо ље што сам умео.

А и ово да до дам. Бо ље што смо за ка сни ли са пр ве три књи ге, јер ка да 
Са бра на де ла јед ном кре ну, прет плат ни ци се ја ве и оба ве за Из да вач ког 
пред у зе ћа по ста не пу но ва жна (с об зи ром на вре ме и број књи га), та да за-
ка шње ња би ти не сме. Ме ђу тим, сти ца јем окол но сти ми са да има мо ов де 
пре пи са но до ста ма те ри ја ла и за на ред не књи ге, та ко да за сто ја убу ду ће и 
не ће би ти. А пред ви ђам да не ће би ти ни те шко ћа ко јих је би ло око Ли ри ке.

Ево Вам да кле мо јих при ме да ба, пи та ња и са оп ште ња по во дом те пр ве 
књи ге. Мо лим Вас да ми бр зо од го во ри те и та ко по мог не те да овај ру ко пис 
бу де пот пу но го тов за штам пу.

1) При ла жем Вам ов де пре пис пет пе са ма: У по чет ку бе ше сјај, Но во 
по ко ле ње, Плес, Ни ко ли I, Ку га. Ви тре ба да од лу чи те да ли да их уне се мо 
у књи гу, и ко ју од њих. Ја бих во лео да пр ве три сва ка ко уђу; ако се с тим 
сло жи те, мо лим Вас да их пре гле да те, из ме ни те ако шта има те, и од мах ми 
их вра ти те. Ако ме ђу тим хо ће те да уђе и пе сма Ни ко ли I, ја при ста јем да 
бу де она ко ка ко Ви ре ши те. Суд ба ће ући; она је ван ред на, ту не ма за пе та 
да се ме ња: чи сто, кон ци зно.

2) По сле Ита ке и Ко мен та ра (она ко ка ко сте ис пра вље но по сла ли) 
до ћи ће оста ле пе сме, ре дом, по чев од Суд бе па до Ла мен та. Оче вид но, тај 
део књи ге тре ба да има по се бан оде љак, тј. на зив. Ка ко да га на зо ве мо? 
Оста ле пе сме? Дру ге пе сме? Осе ћам да та ко не ка ко тре ба, али Вас мо лим 
да Ви од лу чи те. Јер по сле тих пе са ма до ћи ће Ма ска, па оста ле.

3) У ис пра вље ном тек сту Ита ка и Ко мен та ри Ви сте па су се одва ја ли 
зве зди цом. Мо лим Вас да ми ка же те: да ли же ли те да то оди ста бу де зве-
зди ца, или сте оним зна ком хте ли је ди но да на гла си те ка ко је по треб но да 
из ме ђу тих оде ља ка бу де пра зни на. Не бих во лео да бу де она ко ка ко ни сте 
ми сли ли и же ле ли.

4) Не ке пе сме ко је сте уне ли у Ита ку да ти ра не су; и оне оста ле не да-
ти ра не, ме ђу тим, ко мен та ром су ста вље не у од ре ђен вре мен ски оквир. Шта 
ће мо са оста ли ма? Ја бих во лео ка да би сте да ти ра ли све. Ви ди те: Суд бу 
мо ра мо да ти ра ти, то је оче вид но. За што не би сте ста ви ли да тум ис под сва-
ке? Ми слим да би сте Ви то ла ко мо гли. Ево ко је су пе сме ушле (и ко јим 
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ре дом) у оде љак Оста ле пе сме: Суд ба, У по чет ку бе ше сјај, На ша еле ги ја, 
Ди ти рамб, Га ра ди ста и три пи та ња, Пут ник, Успа ван ка, Сла ва, Са мо ћа, 
Ва тро мет, Бе ле ру же, Пр ва је за, Ра ста нак код Ка ле мег да на, Но ве сен ке, 
Пар те нон, Ње гош у Ве не ци ји, Љу бав, Очи, Ве три, Ете ри зам, Ка ри ка ту ра, 
Бо ле сни пе сник, Но ва се ре на та, Мо ја Ра ва ни ца, Ша ла, До са да, На ули ци, 
Сми рај, На род ни вез, Љу бав ни ци, Де вој ка, Бла го ве сти, По вор ка, Жи вот, 
Ла мент над Бе о гра дом. Има их 35, али би њи ма тре ба ло до да ти бар још 
Но во по ко ле ње и Плес (о ко ји ма Вам пи шем под тач ком 1, го ре). Ако Вам се 
овај ред пе са ма не до па да, ре ци те ко ји би био бо љи; ако се сло жи те са мном да 
све пе сме да ти ра мо, на зна чи те ми ко ју го ди ну да ста вим ис под сва ке од њих.

5) Ми слим да у Ли ри ци (Ма ти чи на из да ња) тре ба из о ста ви ти Пи шче ве 
на по ме не штам па не на 291. стр. Про све ти на из да ња Ита ке и Ко ме на та ра. 
Не го, Ви сте обе ћа ли да ће те за Ма ти чи но из да ње на пи са ти не што до да та-
ка оним ко мен та ри ма, па ја то оче ку јем од Вас; они би за ме ни ли ову бе ле шку 
у Про све ти ном из да њу.

6) У пе сми Ди ти рамб II стро фа 1. стих гла си Те би, о Ро де..., а ми слим 
да тре ба да сто ји: Те бе. Зар не?

7) У пе сми Ете ри зам, у тек сту ко ји сте ми по сла ли, по след њи стих сте 
ис пра ви ли на до дир нуо, а ми слим да је бо ље оно ста ро, ка ко је ра ни је штам-
па но: до дир но (због сли ка са мир но). По гле дај те, па ми ре ци те шта да ура дим.

8) Са да, о Ла мен ту. Пр во из да ње је штам па но ла ти ни цом; Ма ти чи но 
ће би ти ћи ри ли цом. Же лим да и ова ве ли ка пе сма, као и Са бра на де ла, бу ду 
штам па на ко ли ко год је мо гу ће бес пре кор ни је. (То до сад ни је био слу чај, бар 
не увек, са Ва шим књи га ма.) Ево пи та ња ко ја же лим да раш чи сти мо (рим ски 
број озна ча ва стро фу, арап ски – стих у од но сној стро фи):

I, 2: у ори ги на лу сто ји: Pa ris; ми ће мо тран скри бо ва ти: Па риз.
I, 10: na da тре ба да оста не ла ти ни цом, – зар не?
VII, 9: nâo, nâo, nâo – та ко ђе тре ба да оста не ла ти ни цом?
IX, 1: Fi nistère – мо ра оста ти ла ти ни ца?
IX, 6: cor mo ran – пре пи са ће мо: кор мо ран.
XI, 8: yang, yin – пре пи са ће мо: јанг, јин.
Све оста ло је ја сно; али Вас мо лим да ми на ова пи та ња сва ка ко од го-

во ри те.
9) Да ли се се ћа те сво је при че (у под на сло ву сте је на зва ли гро те ском) 

Ле ген де? Да ли да је уне се мо у II књи гу? Ја при чу имам пре пи са ну; ми слим 
да би мо ра ла ући.

10) У Про све ти ном из да њу Ита ке и Ко мен та ра има не ко ли ко ома ша ка 
и штам пар ских гре ша ка; пред ла жем Вам да их ис пра ви мо, ова ко:

стр. 62, сто ји: Fol li es Ber gères, а тре ба: Fo li es Ber gères.
стр. 125. пи ше: Post co i tum om ni um ani mal tri ste, а тре ба Post co i tum 

om ne ani mal tri ste.
стр. 148. сто ји: леп та, а грч ко сло во л зо ве се ламб да, па сам ја та ко и 

ис пра вио.
на јед ном ме сту от штам па но је: götlich м. göttlich.
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Мо лим Вас да одо бри те да ово ис пра вим ка ко тре ба.
11) Има ју и две ома шке у Днев ни ку о Чар но је ви ћу. Ви сте на ре ди ли да 

се при др жа ва мо Ми нер ви на из да ња (ви дим да сте не што ме ња ли у ње му), 
и ми смо др жа ли пот пу но Ва ше же ље. Са мо, Ми нер ва је пре штам па ла, на 
стр. 263. и 265. и ен гле ски текст ћи ри ли цом, што оче вид но не иде; пр во из-
да ње, из год. 1921. бо ље је, јер је на стр. 72. и 75, ен гле ски текст је штам пан 
ипак ла ти ни цом, ка ко се мо ра. Ме ђу тим, ни ов де, на стр. 75, ен гле ски текст 
не ва ља (оно et ваљ да тре ба да бу де id). За то Вас мо лим да ми ка же те ка ко 
да та два ме ста штам па мо, да бу де са свим до бро.

12) Текст Ма ске (штам пан у Ми сли) има 37 ку ца них стра на, а она ра ни ја 
ре дак ци ја 46 [!] На ша дак ти ло (Ани ца, ко ја је мла да де вој ка али, јад ни ца, 
има пре ко 120 кг) пре ку ца ла ми је оба тек ста. Сма тра те да ни је по треб но да 
Вам ша љем на чи та ње овај ко нач ни текст из Ми сли? Ако хо ће те, по сла ћу 
Вам га, да би сте ми га бр зо вра ти ли.

Ми слим да је то све. Ја Вас мо лим да ми бр зо од го во ри те на сва ова 
сит на, и мо же те ре ћи, пе дант ска пи та ња. Али, ја се ту с Ва ма не бих сло жио. 
Јер до њих ја сам до шао ра де ћи са же љом да из да ње Са бра них де ла бу де 
нај бо ље мо гу ће, у овим са да шњим усло ви ма, ка да сте Ви та ко да ле ко, а 
штам па ри ја тра жи да јој се, од мах и од јед ном, да пот пун ру ко пис, ко ји се 
по сле не ће ме ња ти. Па ми се сто га не мој те ру га ти и ре ћи да сам пе дант.

Још ово.
Ви сте обе ћа ли да ће те, уз I књи гу Са бра них де ла, Ли ри ку, да ти до пу ну 

оним у Про све ти штам па ним ко мен та ри ма. Мо лим Вас сва ка ко да ми то 
по ша ље те. Ви ше бих во лео да Ви на пи ше те та кав ко мен тар, до да так, ка ко 
ли то да на зо вем, не го ја да мо рам до пи са ти, са свим на кра ју, бе ле шку о 
то ме ка ко је књи га са ста вље на. То уо ста лом, мо ра мо утвр ди ти.

Исто та ко, тре ба да Из да вач ком по ша ље те и тре ћу књи гу. Из да вач ко 
пред у зе ће же ли да да од мах оглас у По ли ти ци, и да све три књи ге пре да у 
штам пу.

Оче ку ју ћи од Вас уско ро ве сти, по здра вља Вас ср дач но и са по што ва њем,
Ваш
М. Ле ско вац
П. п. – Ле тос сам Вам се ја вио из Цав та та; ле тос сам Вам по слао, али 

не пре по ру че но, и јед но пи смо са не ко ли ко фо то гра фи ја. Не знам да ли сте 
то пи смо при ми ли?

P. S. Слу чај но сам до шао до јед ног при мер ка књи ге Љу бав у То ска ни. 
Ка ко ја имам свој при ме рак, мо гу Вам овај по сла ти, ако Вам тре ба (да не 
би смо мо ра ли пре ку ца ва ти и оно што се пре ку ца ва ти не мо ра.) За то ми 
ја ви те и ово.

P. P. S. S. На кнад но, још сам се не чег (ва жног) се тио. (Ни ка да до ста 
пи та ња и об ја шње ња). Не мо гу за ми сли ти II књи гу (где ће би ти Чар но је вић, 
При че о му шком, Кап шпан ске кр ви, Су зни кро ко дил итд) оста ви мо без из
вр сне про зе Рај. На дам се да се и Ви са тим сла же те? Ја је имам пре пи са ну, 
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а не се ћам се да ли смо о то ме раз го ва ра ли и то утвр ди ли па Вас СВА КА КО 
мо лим да ми од го во ри те и на ово пи та ње.

[МЦР II/2/295]

XVII

Но ви Сад, 20. де цем бра 62.
Дра ги го спо ди не Цр њан ски,
Ва ше пи смо д 13 де цем бра при мио сам тек 17-ог, у тре нут ку ка да сам 

кре тао за Бе о град, та ко да сам га про чи тао тек у ко ли ма; од го ва рам од мах 
по по врат ку с пу та, а сто га ве ро ват но и не пот пу но.

До ста вљам Вам у овом пи смо [!] пре пис Ле ген де, ко ју тра жи те, мо лим 
да ми је од мах по про чи та њу вра ти те, јер ће овај при ме рак у штам па ри ју.

Жао ми је што не ће те до пи са ти но вих ко мен та ра, ка ко сте би ли обе-
ћа ли; ме ђу тим, мо же и ова ко. Чак, за и ста је бо ље да бу де ова ко ако би оно 
но во од во ди ло у по ле ми ке и ком пли ка ци је. Ми те успо ме не, се ћа ња и ко-
мен та ре мо же мо до не ти у за себ ној књи зи, он де где бу ду члан ци и сли чан 
ма те ри јал (као оне Ва ше ли те рар не успо ме не штам па не у Ле то пи су, итд.). 
Ја ћу да кле да ти тач но тај ред ко ји сте са да на зна чи ли, па не ка он и оста не. 
Са мо, он да ће се књи га зва ти Ли ри ка, а не ви ше ИТА КА И КО МЕН ТА РИ, зар 
не? Ја сам Вас та ко схва тио. На пред, из дво је на, до ћи ће Суд ба, на за кључ ку, 
опет са свим из дво јен, до ћи ће Ла мент, – је ли та ко? А оста ло ће мо, сти хо ве 
и про зу, ре дом ко ји сте да ли, ста ви ти из ме ђу те две пе сме.

Још ни сам сти гао да идем од пе сме до пе сме и од про зе до про зе, да 
ви дим да ли се све тач но сла же пре ма Про све ти ном из да њу у Ва шем по-
след њем пред ло гу, али се на дам да ће све би ти у ре ду. Са да жу рим да Вам 
пре све га до ста вим Ле ген ду, и ка жем оно што од мах мо гу ре ћи.

Ви ше бих во лео да сте Ви ре ши ли шта ће мо са пе сма ма Ни ко ли I и Ку га 
не го што сте то оста ви ли ме ни; ја ћу – то да зна те – њих уне ти, ако оста је 
да ја ре шим. Са мо, да ли да у Ку ги из о ста ви мо по све ту Бар ту ло ви ћу? Ми слим 
да је тре ба из о ста ви ти; из о ста ви ли смо и по све ту Ан дри ћу.

У по чет ку бе ше сјај изо ста ће, као и Ша ла и Мо ја Ра ва ни ца, као што 
же ли те.

Не мо гу ла ко да на ђем епи зо ду са две се стре из Кр ка, о ко јој ми пи ше те; 
сто га Вас мо лим да ми на зна чи те на ко јој је то стра ни ??? имам пр во из да ње 
Днев ни ка о Чар но је ви ћу, па да уне сем.

Пи ше те ми да ће те ми по сла ти је дан при ме рак Ита ке са сит ним ис прав-
ка ма. Ме ђу тим, већ сте ми је дан по сла ли; хо ће те ли по сла ти још ис пра ва ка?

Мо же мо ли Рај штам па ти она ко ка ко је не дав но у Бе о гра ду пре штам па на 
(јер ов де не ма мо Про грес)? Рај СВА КА КО тре ба да уђе у књи гу при по ве да ка.

Ша љем Вам ов де и је дан при ме рак књи ге Љу бав у То ска ни (као што 
сам обе ћао) и дру гу књи гу Са бра них де ла (На род не про све те), ко ју та ко ђе 
имам у ду пли ка ту; мо же Вам за тре ба ти.
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Тра жи те да се ша ље ре ви зи ја. Ка да сам то ре као из да ва чу, ври сну ли 
су, а са раз ло гом. Мо лим Вас да од у ста не те од то га зах те ва. Ако би смо Вам 
одав де сла ли ко рек ту ре, да их Ви он де чи та те, па да се та ко са че ку је мо, то 
би ствар та ко раз ву кло, ком пли ко ва ло и до ве ло до ап сурд них си ту а ци ја, да 
ни ја не смем на та ко не што да по ми слим. Имај те по ве ре ња у ме не: би ће све 
она ко ка ко се нас дво ји ца до го во ри мо, али је за и ста ско ро не мо гу ће тра жи ти 
од из да ва ча и штам па ри ја да Вам се ша љу ре ви зи је (у ко ју би сте Ви, што је 
чак и ра зу мљи во, и у по след њем мо мен ту уба ци ва ли не што но во, ме ња ли 
итд., а што би по сао оте жао и раз ву као). Ми имао до бре ко рек то ре – зар не 
ви ди те то у Ле то пи су? То ни су Та си ни иг но ран ти –, а је дан од тих ко рек-
то ра, или Ва са Вуч ко вић или Ђор ђе Ру шкуц, чи та ће Ва ше књи ге. По на вљам: 
Имај те по ве ре ња у нас, и од у ста ни те од то га зах те ва.

Знам – за пра во, слу тим – да сам по не што мо рао и за бо ра ви ти да Вам 
ка жем; не ка за са да оста не на овом, а ако бу де би ло још што, пи са ћу Вам.

Ево шта сам за бо ра вио: Вра ти те ми оних пет пе са ма ко је сам Вам по слао 
у по след њем пи сму; за пра во, вра ти те ми оне ко је у Ли ри ку тре ба да уђу.

Ово се све оду го вла чи; али са да тре ба по жу ри ти, да већ поч не мо. Тре ба 
он да што пре да нам по ша ље те и ру ко пис III књи ге (Хи пер бо реј це, као што 
смо се до го во ри ли).

Не бој те се: код нас не ће би ти она квих опа ких и глу пих гре ша ка и 
про пу ста као у Ми нер ви па и у СКЗ; ја сам при ме тио да су они из о ста ви ли 
на зив гла ве у Се о ба ма: та кве ства ри се на ма не ће до го ди ти. Ни ти ће мо ен гле-
ски текст штам па ти ћи ри ли цом.

Пи шем с бр да с до ла, јер у хит њи; ако бу де би ло још не че га, до би ће те 
убр зо но во пи смо.

Са мно го ср дач них по здра ва и са ва зда шњим по што ва њем и ода но шћу
Ваш
М. Ле ско вац
П. п. – Ви сте ми обе ћа ли за Ле то пис већ одав но не ки при лог, – ма шта, 

ме ни је све јед но. За што не ша ље те? Ја Вас мо лим да нам по ша ље те оно што 
са ми на ђе те за нај по год ни је.

[МЦР II/2/298]

XVI II

Лон дон, 20. 3. 1963.
Дра ги Го спо ди не Ле ско вац,
У при ло гу Вам до ста вљам пи смо за Упра ву ма ти це и мо лим Вас да га 

Упра ви пре да те, а ме не о том из ве сти те. Уна пред Вам хва ла.
Ви сте сва ка ко чу ли да је СКЗ од би ла да ис пла ти хо но рар за СЕ О БЕ и 

да је хо но рар де по но ва ла у ЈАА ко ја ме је из ве сти ла да не мо же из вр ши ти 
ис пла ту у ино стран ство.

Ми слим да Вам је ја сно о че му се ра ди.
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По сле ди це ће те ви де ти.
У та квој си ту а ци ји, ре шио сам да Вас за мо лим као уред ни ка да се по-

тру ди те да ми Упра ва вра ти уго вор ко ји ни је ис пу њен и не ће се ис пу ни ти. 
На дам се да то не ће би ти те шко ма ти ци за мој 70 го ди шњи ро ђен дан.

Сва ка ко сте чу ли да ми је у Н. Са ду умро брат, Јо ван Цр њан ски, пен зи-
о нер. До по след њег ча са чу јем на дао се да ће ме још ви де ти, а кад су га пи-
та ли шта би ра дио кад би до био ми ли јон на лу три ји, го во рио је да би ишао 
ме не да ви ди.

На жа лост пу ту ју дру ги.
На дам се да кле да ће те учи ни ти све да бар са Ма ти цом не до ђе до след-

ства до ко јих ће са дру ги ма до ћи, јер је и мом стр пље њу јед ном до шао крај.
Са ср дач ним по здра вом,
Ми лош Цр њан ски
[МЦР II 1/106]

XIX

Но ви Сад, 25. мар та 63.
По што ва ни и дра ги го спо ди не Цр њан ски,
При мио сам Ва ше пи смо од 20. о. м. Ја му се, та квом, за и ста ни сам 

на дао, иа ко сте Ви већ по о дав но на ре ди ли да се об у ста ви сва ки за ми шље ни 
и ов де већ уве ли ко кре ну ти рад на из да ва њу Ва ших Це ло куп них де ла. Ме ни 
је, сто га, оди ста жао што се све ово ова ко нео че ки ва но упу ти ло прав цем не ми-
лим и не же ље ним; уто ли ко пре што сам ја до ста вре ме на и тру да уло жио да 
при пре мим пр ве две књи ге Ва ших де ла (за штам пу пот пу но спре ман ру ко пис 
тих књи га че као је са мо Ва ше одо бре ње па да сла га ње у штам па ри ји поч не). 
Али, ја ни ти мо гу ни ти хо ћу да чи ним ишта што се про ти ви Ва шим же ља ма. 
Ди рек то ру Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске, Са ви Јо си ћу, пре дао сам 
Ва ше пи смо ко јим тра жи те да Вам се уго вор вра ти, и уго вор ће Вам без ика-
кве сум ње би ти и вра ћен, она ко ка ко же ли те, пре ко на ше Ам ба са де. А ја ћу, 
да бу дем искрен, увек жа ли ти што се овај наш ле пи по ку шај за вр шио ова ко.

По зна вао сам Ва ше га бра та: ми смо на бли зу ста но ва ли, че сто се ус пут 
сре та ли, а увек, и ско ро ис кљу чи во, го во ри ли са мо о Ва ма. Он је оди ста 
же лео да Вас ви ди, вај као се што Вас не ма, а ја сам га – са да ви дим: по гре-
шно – те шио да ће Вас ипак ви де ти. Био је до бар, ста ло жен и ва љан чо век, 
и ов де су га сви во ле ли и по што ва ли. Ни сам ни знао да је бо ло вао: ње го ва 
смрт је све, ко ли ко ви дим, из не на ди ла. Ме ни ће не до ста ја ти: гле да ју ћи ње-
га, ја као да сам имао ов де и не што од Вас.

Је ли са да ово крај на шем до пи си ва њу? Ве руј те да ме то ис пу ња ва жа-
ло шћу и ту гом.

Ваш, искре но,
М. Ле ско вац
[МЦР II/2/309]
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ХХ

Лон дон, 9. 4. 63.
Дра ги Го спо ди не Ле ско вац,
При мио сам Ва ше пи смо од 25. 3.
На Ва ше пи та ње да ли ће се са да на ша пре пи ска пре ки ну ти ми слим да 

тре ба да ка жем ово. Не мам ни шта про тив да се на ша при ват на пре пи ска 
пре ки не, али не ве ру јем да ће те је Ви мо ћи на ста ви ти. Ин те ре сант но је да се 
мој вр ли при ја тељ Та на си је, већ ућу тао, па ми је, што је ве се ло, чак и Књ. Нов. 
об у ста вио, и ако се у том ли сту на ла зи мо ја обил на са рад ња, за ко ју до сад 
ни је ни шта ни кад пла ће но. Би ће ми ми ло ако Ви лич но бу де те и да ље пи-
са ли у ко ли ко бу де те мо гли. Чи тао сам, на при мер, са за до вољ ством Ваш 
од го вор др. Ко сти ци, чи ји се отац, из не мач ког за ро бље ни штва, у ком су 
то ли ки жи во том пла ти ли вра тио, јер је из ја вио да је „бу ње вач ке” на ци о нал-
но сти. Че сти там Ма ти ци на бив шем се кре та ру. А што се ти че ње го вог син-
чи ћа, он је го ди на ма о ме ни сме штао ру жне ства ри, зна ју ћи да на њих не 
мо гу од го во ри ти. Ја ми слим за то што је, код ме не, ако ни сте зна ли, пао у 
осмом раз ре ду из на ше ли те ра ту ре. То ли ко за са да о тој бу ба шва би.

Ме ђу тим, што се ти че Ва шег Ла мен та над Са бра ним Де ли ма, тре ба да 
до дам ово. Ви зна те да је СКЗ од би ла ис пла ту хо но ра ра за „Се о бе”, пр о тив но 
уго во ру, а де по но ва ла хо но рар у ЈАА и упу ти ла ме да га та мо тра жим. ЈАА ми 
је ме ђу тим од го во ри ла да ни она не мо же да ми тај но вац у ино стран ству ис-
пла ти. И ако је СКЗ до бро зна ла с ким уго вор пот пи су је и где се ау тор на ла зи.

Али има и не што ви ше.
У свом пи сму од 12. 3. ЈАА (Ста ма то вић) ка же да уго вор о тран сфе ру 

хо но ра ра у ино стран ство ни је дан из да вач не сме ни да уго во ри. А ви зна те 
да је Ма ти ца у свом уго во ру пот пи са ла и то.

Шта да он да ми слим по сле све га то га.
Ми слим да се из да њем Се о ба и сви ма љу ба зно сти ма ко ји ма сам био 

об у зет хте ло не што што не ма ве зе са ли те ра ту ром.
Па ваљ да се он да не ће те чу ди ти што сам по хи тао да об у ста вим Са бра на 

Де ла? Бо јим се да све ово ни је још крај на ше пре пи ске, а да ће све му што до-
ла зи би ти крив не ко ко ми сли да бру тал но шћу пре ма ме ни мо же по сти ћи она-
ко ка ко ра де они ко ји до би ја ју јед ну кла су ви ше у ка ри је ри на ту ђој не сре ћи.

Са ср дач ним по здра вом,
Ми лош Цр њан ски

[МЦР II 1/109]

*

Са чу ва на пре пи ска из ме ђу Ми ло ша Цр њан ског и Мла де на Ле сков ца 
де ли мич но је об ја вље на. Пи сма Ми ло ша Цр њан ског Мла де ну Ле сков цу под 
на сло вом Из пре пи ске Ми ло ша Цр њан ског са Мла де ном Ле сков цем, об ја ви ла 
је На да Мир ков у ле ско вач ком На шем ства ра њу, 1-4, 2002. го ди не, стр. 12‒20.
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Де ло ве три пи сма Мла де на Ле сков ца Ми ло шу Цр њан ском и го то во 
чи та во пи смо Ми ло ша Цр њан ског Мла де ну Ле сков цу, об ја вио је Ра до ван 
По по вић у већ по ме ну тој књи зи о Мла де ну Ле сков цу; стр. 193‒199. (Ви де ти 
на по ме ну број 12.)

Ми лош Цр њан ски је у Лон до ну ко ри стио ла ти нич ну пи са ћу ма ши ну, 
а Ле ско вац, пак, има ћи ри лич ну. (Уко ли ко је не што до пи са но ру ком – то сам 
обе ле жио кур зи вом.) 

Лич но сти ко је се по ми њу у овој пре пи сци при па да ју оп штој књи жев ној 
кул ту ри и ни је их по треб но по себ но пред ста вља ти. Ма ње је по знат Ми о драг 
Ста ма то вић, ко ји је у том тре нут ку био ди рек тор Ју го сло вен ске ау тор ске аген-
ци је. Та на си је Мла де но вић се у овој пре пи сци по вре ме но по ми ње као Та са, но, 
то је ја сно из кон тек ста. Ма ње по зна та лич ност је и Са ва Јо сић (1920-1978), 
ди рек тор Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске од 1953. до 1978. го ди не.

Пи смом Са ве Јо си ћа Цр њан ском за вр ша ва мо ову не ве се лу епи зо ду из 
жи во та Ми ло ша Цр њан ског и Мла де на Ле сков ца.

*

ИЗ ДА ВАЧ КО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ* НО ВИ САД
Бр. 0305-275
10. IV 1963.

По што ва ни го спо ди не Цр њан ски,
по твр ђу јем Вам при јем пи сма ко је сте нам упу ти ли по про фе со ру Ле-

сков цу и ко јим нам от ка зу је те уго вор о из да ва њу Ва ших Са бра них де ла. 
Ве о ма жа ли мо што је до шло до рас ки да уго во ра и је ди на нам је уте ха што 
до рас ки да ни је до шло на шом кри ви цом и по на шој же љи.

У при ло гу Вам ша ље мо при ме рак уго во ра на ко јем је убе ле же но да је 
по ни штен по Ва шем зах те ву. Мо ли мо Вас да слич ну кла у зу лу ста ви те и на 
при ме рак уго во ра ко ји се на ла зи код Вас и ко ји ће те нам по сла ти ре дов ном 
по штом. Сма тра мо да не ма по тре бе да раз ме ну уго во ра оба ви мо пу тем ам ба-
са де ФНРЈ у Лон до ну, јер на чин на ко ји оба вља мо раз ме ну не мо же иза зва ти 
сум ње у на шу до бро на мер ност и по што ва ње Ва шег зах те ва.

С по што ва њем
Са ва Јо сић
Ди рек тор
Са ва Јо сић 
[МЦР II/2/310]

Фи ло зоф ски фа кул тет
Но ви Сад
Од сек за срп ску књи жев ност
ne nin lok@yahoo.com
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UDC 821.163.41-6.09 Đorđević T. R.
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Мср Ми ли ца В. Ћу ко вић

„СИ ЛАН ЈЕ НАШ ЧО ВЕК!“: ПИ СМА ТИ ХО МИ РА Р. ЂОР ЂЕ ВИ ЋА  
ТИ ХО МИ РУ ОСТО ЈИ ЋУ

У ра ду су при ре ђе на и об ја шње на пи сма ко ја је Ти хо мир Р. 
Ђор ђе вић (1868–1944) по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу (1865–1921), у 
пе ри о ду од 1899. до 1920. го ди не, из Алек син ца, Бе о гра да и Лон-
до на. Пи сма Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа (че тр на ест пи са ма и осам до-
пи сни ца), ко ја се чу ва ју у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске, 
от кри ва ју при ја тељ ске и уред нич ко-са рад нич ке ве зе дво ји це ко-
ле га, као што пру жа ју по дат ке о раз во ју срп ске ет но ло ги је, али и 
о ре ак ци ји Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа на за вр ше так Пр вог свет ског 
ра та, од но сно о на чи ну на ко ји је срп ски чо век гле дао на сво је жр тве 
у том ра ту.

Кључ не ре чи: Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Ти хо мир Осто јић, пи сма, 
ча со пи си, Пр ви свет ски рат. 

Ти хо мир Р. Ђор ђе вић (1868–1944), ет но лог, фол кло рист, исто ри чар кул-
ту ре, бал ка но лог, му зе о лог, про фе сор ет но ло ги је на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду, до пи сни члан Срп ске кра љев ске ака де ми је (од 1921. го ди не), 
по том и ре дов ни члан Ака де ми је (од 1937. го ди не), до пи сни члан ЈА ЗУ, члан 
Сло вен ског ин сти ту та у Пра гу, члан Дру штва за про у ча ва ње Ци га на у Лон-
до ну, пред сед ник Срп ске књи жев не за дру ге, Дру штва Све тог Са ве и Чу пи ће-
ве за ду жби не, члан управ ног од бо ра Ко лар че ве за ду жби не и члан Књи жев ног 
од бо ра Ма ти це срп ске1, сво ју бо га ту лич ну би бли о те ку за ве штао је На род-
ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду „Сво ју би бли о те ку, ко ја је би ла јед на од 
нај ве ћих при ват них би бли о те ка у Бе о гра ду, за ве штао је На род ној би бли о-
те ци, по што је ова за вре ме бом ба ро два ња 6. апри ла 1941. го ди не пот пу но 
из го ре ла. Ђо р ђе ви ће ва би бли о те ка по об ра ди це ло куп не гра ђе бро ја ла је 

1 По да ци о Ти хо ми ру Р. Ђор ђе ви ћу пре у зе ти су из књи ге: Ми ли во је Р. Јо ва но вић, 
Из на род не ру ке и на род не ду ше. Ис тра жи вач ка по е ти ка Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа у ча со
пи су Ка ра џић, Књи жев ни клуб Баг да ла, Кру ше вац, 2008, као и из од ред ни це: К. Но ва ко вић, 
Ђор ђе вић, Ти хо мир Р., у: Срп ски би о граф ски реч ник 3, Д–З, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, 
стр. 586‒587.
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18301 пред мет, а ње го ва пре пи ска та ко ђе по кло ње на На род ној би бли о те ци, 
има 6367 до ку ме на та.“2. Сто га, го то во це ло куп на пре пи ска Ти хо ми ра Р. 
Ђо р ђе ви ћа на ла зи се да нас у На род ној би бли о те ци Ср би је у Бе о гра ду. Ипак, 
пи сма ко ја је Ти хо мир Р. Ђор ђе вић упу тио Ти хо ми ру Осто ји ћу (1865–1921), 
књи жев ном исто ри ча ру, про фе со ру Срп ске пра во слав не ве ли ке гим на зи је 
у Но вом Са ду, се кре та ру Ма ти це срп ске, уред ни ку Ле то пи са Ма ти це срп ске 
(1912–1914), про фе со ру и пр вом де ка ну Фи ло зоф ског фа кул те та у Ско пљу (1920), 
чу ва ју се у Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске.

У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске на ла зи се че тр на ест пи са ма и 
осам до пи сни ца ко је је Ти хо мир Р. Ђор ђе вић по слао Ти хо ми ру Осто ји ћу, у 
пе ри о ду од 1899. до 1920. го ди не, из гра до ва у ко ји ма је Ђо р ђе вић жи вео – из 
Алек син ца, Бе о гра да и Лон до на. 

Пи сма ко ја је Ти хо мир Р. Ђор ђе вић упу тио ко ле ги и име ња ку (у пи-
сми ма Ти хо мир Р. Ђор ђе вић Ти хо ми ра Осто ји ћа нај че шће осло вља ва са 
„Дра ги Име ња че“, од но сно „Дра ги г. Ко ле га“) пру жа ју мо гућ ност за са гле-
да ва ње ка ко њи хо вог при ја тељ ског (у пр вим пи сми ма и до пи сни ца ма Ти-
хо мир Р. Ђо р ђе вић, иа ко са мо три го ди не мла ђи од Ти хо ми ра Осто ји ћа, 
Осто ји ћу се до след но обра ћа са „Ви“, да би тек од 1910. го ди не од у стао од 
пе р си ра ња и на чин обра ћа ња учи нио ма ње фор мал ним), та ко и уред нич ко-
са рад нич ког од но са (од ва жан и пред у зи мљив, уред ник „ли ста за срп ски 
на род ни жи вот, оби ча је и пре да ње“ Ка ра џић3, ко ји је као про фе сор Учи-
тељ ске шко ле у Алек син цу, по кре нуо и об ја вљи вао у Алек син цу а ко ји 
пред ста вља „пр ви фол клор ни и ет но граф ски ча со пис код Ју жних Сло-

2 Ми ли во је Р. Јо ва но вић, Из на род не ру ке и на род не ду ше. Ис тра жи вач ка по е ти ка 
Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа у ча со пи су Ка ра џић, Књи жев ни клуб Баг да ла, Кру ше вац, 2008, стр. 14.

3 У Ју го сло вен ском књи жев ном лек си ко ну, у од ред ни ци Ка ра џић, ко ју је са ста вио 
Дра ги ша Ви то ше вић, лист Ка ра џић опи сан је на сле де ћи на чин „Ка ра џић, лист за срп ски 
на род ни жи вот, оби ча је и пре да ње. Из да вао га и уре ђи вао Ти хо мир Р. Ђор ђе вић у Алек син цу 
1899–1903. Из ла зио ме сеч но, а при кра ју, због нов ча них не при ли ка, тро ме сеч но (укуп но 40 
бро је ва). По ред струч них чла на ка и рас пра ва, об ја вио мно ге на род не умо тво ри не (стал не 
ру бри ке: срп ске на род не пе сме, при по вет ке, за го нет ке, по сло ви це, кле тве, за кле тве, мо ли-
тве, пре да ња о ме сти ма, о Кра ље ви ћу Мар ку итд.), са же љом да се фол клор но бла го са чу ва 
пред ʼно вим еле мен ти ма ко ји упр о па шћу ју сва ку ти пич ност и от кла ња ју сва ку ори ги нал-
ну цр ту на род ну.̓  Иа ко ван на уч них сре ди шта и уста но ва, сав де ло јед ног чо ве ка, ча со пис 
је до сти гао зна чај ну ви си ну и оку пио пр ва име на на ше на у ке (С. Но ва ко вић, М. Ђ. Ми ли-
ће вић, П. По по вић, Т. Осто јић, С. Тро ја но вић, В. Ву ле тић Ву ка со вић и мно ги дру ги). Вр ло 
зна ча јан као гра ђа, ча со пис је и вр ло по у чан као при мер кул тур ног пре га ла штва.“ Ви де ти: 
Д. Ви то ше вић, Ка ра џић, у: Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 317. Мр Ка та ри на Но ва ко вић, ет но лог, ау тор ка од ред-
ни це Ђо р ђе вић, Ти хо мир Р. у Срп ском би о граф ском реч ни ку, на чи ни ла је по гре шку озна-
чив ши Ву ка Вр че ви ћа као са рад ни ка ли ста Ка ра џић (не ког ко је Ти хо ми ру Р. Ђо р ђе ви ћу 
по ма гао у уре ђи ва њу ли ста). Ти хо мир Р. Ђор ђе вић пи сао је о Ву ку Вр че ви ћу, али Вр че вић 
ни је мо гао да бу де са рад ник Ка ра џи ћа, бу ду ћи да је Вр че вић пре ми нуо 1882. го ди не, а Ка
ра џић је по кре нут 1899. го ди не. Ви де ти: К. Но ва ко вић, Ђо р ђе вић, Ти хо мир Р., у: Срп ски 
би о граф ски реч ник 3, Д–З, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, стр. 586.



ве на“4, Ти хо мир Р. Ђо р ђе вић, ср дач но је за хва љи вао Ти хо ми ру Осто ји ћу на 
при ло зи ма, ујед но се жа ле ћи при ја те љу на слаб од зив ка ко са рад ни ка та ко 
и прет плат ни ка, као што ће 1920. го ди не, на кон што је у Ско пљу осно ва но 
на уч но дру штво, Ђор ђе вић од мах по ми шља ти на по кре та ње пе ри о дич не 
пу бли ка ци је „као што је Са ра јев ски ʼГла сник Зем. Му зе ја ,̓ ко ји би из ла зио 
че ти ри пу та (или у пр ви мах са мо два пут) го ди шње са при ло зи ма из сви ју 
гра на на у ке, али пре те жно из на у ка ко је су у ве зи са Ма ке до ни јом.“). 

Исто та ко, пи сма Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа пру жа ју до дат ну ар гу мен та-
ци ју и „до ка зе“ о бли ско сти Ти хо ми ра Осто ји ћа са чла но ви ма ре дак ци је 
Срп ског књи жев ног гла сни ка – по ред са рад ње са Јо ва ном Скер ли ћем и Бог-
да ном По по ви ћем, Ти хо мир Осто јић две де це ни је је био у при ја тељ ским и 
ле пим од но си ма и са бла гај ни ком овог ча со пи са – Ти хо ми ром Р. Ђор ђе ви ћем, 
ко ји ће од Осто ји ћа, 14. де цем бра 1910. го ди не, у име ре дак ци је Срп ског 
књи жев ног гла сни ка, за тра жи ти да при год ним члан ком, у не ком ча со пи су, 
обе ле жи де се то го ди шњи цу Гла сни ко вог из ла же ња. С дру ге стра не, у пи сму 
од 20. ок то бра 1899. го ди не, Ти хо мир Р. Ђор ђе вић по ну ди ће сво је пу то пи сне 
бе ле шке Из пи рот ских окру га за Ма ти чин на град ни кон курс или за об ја-
вљи ва ње у Ле то пи су Ма ти це срп ске, а за ни мљи во је да је по кре та ње ли ста 
Ка ра џић, у ру бри ци Бе ле шке, у Ле то пи су Ма ти це срп ске 1900. го ди не, 
по здра вио упра во Ти хо мир Осто јић, про пра тив ши сво ју по зи тив ну оце ну 
Ђор ђе ви ће вог ли ста („Већ је крај ње вре ме том, да се и у нас фол клор поч не 
си сте мат ски и на све стра не при би ра ти, и да се оно на род но га бла га, што 
га љу би те љи ов де он де по ку пе, не по ту ца од не ми ла до не дра га по дру гим 
на шим ли сто ви ма, не го да на ђе јед ном сво ју ку ћи цу.“5) по др шком пред-
ло га Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа о осни ва њу срп ског фо кло ри стич ког дру штва 
„Баш због то га и же ли мо успе ха пред ло гу уред ни ко ву, да се осну је срп ско 
фо кло ри стич ко дру штво, ко је би про бу ди ло у на шем све ту ве ћи ин те рес за 
фол клор, а на ба вља ло би и ви ше сред ста ва за при би ра ње и из да ва ње.“6

Са ве ти ко је је Ти хо мир Осто јић, као члан гру пе „по кре та ша“ (гру пе 
ко ја се у пе ри о ду од 1899. до 1912. го ди не оку пи ла око ча со пи са По крет и 
ко ја је ин си сти ра ла на ре фор ми и ре ор га ни за ци ји ра да Ма ти це срп ске, а 
ко ју су чи ни ли и Јо ван Ра до нић, Ста но је Ста но је вић и Ми лу тин Јак шић) 
за тра жио од Ђор ђе ви ћа у ве зи са на чи ни ма на ко је би Ма ти ца срп ска мо гла 
при сту пи ти ра ду на из у ча ва њу срп ског фол кло ра све до че о по ве ре њу ко је 
је у зна ње и струч ност Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа имао Осто јић, док се пред ло зи 

4 Не над Љу бин ко вић, Се дам де сет го ди на од по кре та ња Ка ра џи ћа, Рас ков ник: ча со пис 
за књи жев ност и кул ту ру на се лу, год. II, бр. 5, но вем бар 1969, стр. 89.

5 Не пот пи са на бе ле шка у: Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 69, књ. 202-203, св. 2‒3, 
1900, стр. 413. Ау тор ство ове бе ле шке раз ре шио је Бо жи дар Ко ва чек. Ви де ти: Бо жи дар 
Ко ва чек, Би бли о гра фи ја ра до ва Ти хо ми ра Осто ји ћа, Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев
ност и је зик, књ. 13, св. 1, 1965, стр. 237.

6 Не пот пи са на бе ле шка у: Ле то пис Ма ти це срп ске, год. 69, књ. 202‒203, св. 2‒3, 
1900, стр. 413.
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о на чи ни ма ор га ни за ци је Скоп ског на уч ног дру штва и ње го вог бу ду ћег 
гла си ла (са де таљ ним пред ло гом те ма и са рад ни ка) ко је је Ђор ђе вић из нео 
у пи сми ма од 12. мар та 1920. и 12. но вем бра 1920. го ди не, ука зу ју и ви ше 
не го уме сним, ко ри сним и ра зло жним. 

Исто та ко, пи сма Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа от кри ва ју у ко јој је ме ри и 
ко ли ко ду го овог на уч ни ка ин те ре со ва ло ства ра ла штво Ву ка Вр че ви ћа – 
на и ме, че ти ри де це ни је пре об ја вљи ва ња мо но гра фи је Вук Вр че вић (1951), 
у пи сму Ти хо ми ру Осто ји ћу од 28. ав гу ста 1911. го ди не, Ти хо мир Р. Ђор ђе-
вић, по во дом пре пи ске Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа са Ву ком Вр че ви ћем 
све до чи о сво јим ис тра жи вач ким на по ри ма и ин те ре со ва њи ма „Ја сам се 
уплео у ову ствар јер ме пре пи ска са Вр че ви ћем вр ло ин те ре су је.“

По ред по ми ња ња и по здра вља ња за јед нич ких по зна ни ка, као што су 
Јо ван Ра до нић и Ста но је Ста но је вић, Ти хо мир Р. Ђор ђе вић пи сао је и о Јо-
ва ну Скер ли ћу. Сва ка ко нај по тре сни је пи смо Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа је сте 
пи смо по сла то из Бе о гра да 4. де цем бра 1919. го ди не, у ко јем Ђор ђе вић пи ше 
о Јо ва ну Скер ли ћу под стак нут члан ком Скер ли ће во обра ће ње Ти хо ми ра 
Осто ји ћа. Об ја вљен у но во сад ском „ор га ну Де мо крат ске стран ке“ Је дин ству, 
1919. го ди не, текст Скер ли ће во обра ће ње7 Ти хо ми ра Осто ји ћа за пра во је 
се ћа ње на пу то ва ње, са Алек сан дром Бе ли ћем, Јо ва ном Скер ли ћем и Ти хо-
ми ром Р. Ђор ђе ви ћем у срп ску „оа зу“ из ме ђу Бу ди ма и Сент Ан дре је („Бе лић 
је хтео да чу је го вор, Ђор ђе вић да ви ди оби ча је и ста ри не, Скер ли ћа је ву кло 
ср це у по стој би ну Ја ше Иг ња то ви ћа...“), ка да је, при ли ком по се те По ма за и 
при су ство ва ња ли тур ги ји, осе тив ши ко ју уло гу има цр ква у очу ва њу на цио-
нал ног иден ти те та Ср ба у Угар ској („Ви диш ле по ка ко се ова ша ка Ср ба у 
ту ђи ни гр че ви то ухва ти ла за Бож ју ку ћу, је ди но уто чи ште сво је на род но сти.“), 
Скер лић, иа ко иде о ло шки про тив ник цр кве, по чео ин стинк тив но да се кр сти 
и да уче ству је у ли тур ги ји, да би се, по по врат ку у Бе о град од овог до га ђа ја 
(да ка ко, до пу ње ног и из ме ње ног) на пра ви ла чи та ва ле ген да „У ме ђу соб ном 
за дир ки ва њу сро чи смо, нај зад, чи та ву ле ген ду о Скер ли ћу, ко ја ће се, по сле, 
из не ти у Гранд-Хо те лу, пред Сло бо да на, Бог да на и дру ге при ја те ље. Већ 
смо се на пред ра до ва ли ефек ту ле ген де, јер Бе о гра ђа ни во ле ша лу.“ У пи сму 
Ти хо ми ру Осто ји ћу Ђор ђе вић ће се та ко ђе при се ти ти овог пу то ва ња и из не-
ти не ко ли ко за ни мљи вих де та ља о Скер ли ћу. Ипак, по ред до не кле ве се лог 
при се ћа ња на за јед нич ко пу то ва ње у По маз (осен че но чи ње ни цом да Скер-
лић ви ше ни је ме ђу жи ви ма), Ти хо мир Р. Ђор ђе вић пи смо за вр ша ва јед ним 
дру гим се ћа њем. На и ме, Ђор ђе вић са оп шта ва Осто ји ћу да је у Па ри зу и 
Бор доу у про ле ће 1916. го ди не срео Осто ји ће вог та ста. Иа ко је у Ве ли ком 
ра ту из гу био си на, Осто ји ћев таст био је сми рен (го то во ве дар) и на из ја ву 
са у че шћа од го во рио је хлад но крв но, ре чи ма „Бож ја је во ља хте ла, и ја сам 
по но сан што је и мо ја јед на кап ка ну ла на ве ли ки жр тве ник на ше га на ро да.“ 

7 Тих. О., Скер ли ће во обра ће ње, Је дин ство: ор ган Де мо крат ске стран ке, год. 1, број 
16, Но ви Сад, у не де љу 11. ма ја 1919, стр. 2. Сви на во ди из Осто ји ће вог тек ста пре у зе ти су 
из овог бро ја Је дин ства (бр. 16, стр. 2), та ко да се по да ци не ће сва ки пут на во ди ти.
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Ди ве ћи се Осто ји ће вом та сту, Ђор ђе вић је за кљу чио „Си лан је наш чо век! 
Кад би смо га са мо уме ли очу ва ти та ква.“ Да нас, сто ти ну го ди на на кон за-
вр шет ка Пр вог свет ског ра та и сто ти ну пе де сет го ди на на кон ро ђе ња Ти хо-
ми ра Р. Ђор ђе ви ћа, ува жа ва ју ћи на уч не ре зул та те дво ји це име ња ка (Ти хо-
ми ра Р. Ђор ђе ви ћа и Ти хо ми ра Осто ји ћа), до но си мо пи сма Ти хо ми ра Р. 
Ђор ђе ви ћа, ко ја све до че о из у зет ном рад ном ела ну дво ји це на уч ни ка, о 
њи хо вој ср дач ној и не ко ри сто љу би вој во љи за по ма га њем ко ле га ма, од но сно 
тру ду и на по ру да се не пре кид но де ла у ко рист срп ске књи жев но сти и срп-
ског чо ве ка, ко јег су обо ји ца до жи вља ва ли као спрем ног на жр тву (у ра ду 
и ра ту) и сил ног.8

1.

4. мар та 1899. г. 
Алек си нац

По што ва ни Го спо ди не,
Ва ше по што ва но пи смо и по сла ту прет пла ту при мих ју трос и ево ме 

да Вам од свег ср ца за бла го да рим.
Ја сам „Ка ра џи ћа“ по кре нуо на да ју ћи се оби ла тој по мо ћи из сви ју срп-

ских кра је ва, али су ме на де ужа сно об ма ну ле. Ни ти имам прет плат ни ка 
ни ти са рад ни ка. До са да имам све га 85 прет плат ни ка, а то је и су ви ше ма-
ло за ма ка кав лист. Са рад ни ци се и не од зи ва ју, ма да су ме хра бри ли. И 
кад у ова квим при ли ка ма до би јем по ко је пи смо као што је Ва ше, он да се 
чи сто раз не жим.

Ну све не да ће не мо гу да ме по ко ле ба ју. Ја сам го тов и на ма те ри јал не 
жр тве и на то да бу дем и уред ник и са рад ник и све. Са мо што ово ни ти је 
за ме не згод но, ни ти је за лист ле по. Сва ки је по че так те жак. Ваљ да ће од 
сад би ти бо ље, још се сви ко је др жим за прет плат ни ке ни су ни ја ви ли.

Ва ша са рад ња би ла би ми осо би то дра го це на. И кад би сте ми хте ли 
по сла ти што за април ску све ску до 20. ов. м. учи ни ли би сте ми осо би ту 
ра дост. У оста лом ја се на дам да ће те обе ћа ње што ско ри је ис пу ни ти.

Прет плат ни ци ма ћу су тра по сла ти бро је ве.
По ред од лич ног по што ва ња при ми те и при ја тељ ско по здра вље од свог 

име ња ка,
Тих. Р. Ђор ђе ви ћа

проф.
[РОМС, инв. бр. 4.972; писмо]

8 Сва пи сма до не та су она ко ка ко су на пи са на, без ис пра вља ња гре ша ка у пра во пи су 
и ин тер пунк ци ји. Очи глед не слов не гре шке та ко ђе ни су ис пра вља не.
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2.

20. ок то бра 1899. г.
Алек си нац

Дра ги г. Ко ле га,
Пре ма Ва шем по што ва ном пи сму ко је ми из во ле сте на пи са ти про ле тос, 

оче ки вах од Вас ка кав при лог за „Ка ра џи ћа“, па ка ко га ни до сад не до бих, 
ево узи мам сло бо де, за мо ли ти Вас, да ми из во ли те по сла ти што за по след-
њи број од ове го ди не, јер ми слим уре ди ти тај број као углед ни, и да га 
рас ту рим у што ви ше при ме ра ка ка ко би ми по слу жио као пре по ру ка ли сту 
за иду ћу го ди ну, ако бу де мо гућ но сти да га и да ље уре ђу јем.

Мо лим Вас, да кле, ко ле га по тру ди те се и од го во ри те овој мо јој же љи.
Са уре ђи ва њем иде до ста те шко. Ма те ри ја ла имам и су ви ше, али сред-

ста ва ни од ку да. До сад већ имам на 7-800 ди на ра де фи ци та, а то је за јед-
ну по ре ску гла ву „ма ло“ мно го. Ако не до би јем по моћ ићи ће, Бо га ми, 
по те шко.

Зби ља, Ко ле га, из ви ни те што ћу Вас не што за мо ли ти. Имам је дан ру-
ко пис „Из пи рот ских окру га“ ко ји из но си на 60 пи са них та ба ка, па про сто 
не знам шта ћу с њим. То су мо је пут не бе ле шке по Пи рот ском окру гу, у 
ко ји ма има до ста ин те ре сант них ства ри, па ни ка ко да му на ђем ме ста за 
штам па ње. Већ две го ди не ка ко га по ви јам као ка квог бо ле сни ка а ни ка ко 
да га где скра сим. Ка ко би би ло да га по шљем „Ма ти ци Срп ској“ као ру ко пис 
за на гра ду или за штам па ње у „Ле то пи су“?

Мо лим Вас ле по од го во ри те ми ка ко Вам се чи ни „Ка ра џић“, а на ро-
чи то ми сао о при ку пља њу му зич ких оби ча ја у Ср ба?

На да ју ћи се од го во ру на ово пи смо, част ми је на зва ти се Ва шим по што-
ва о цем ко ји Вас по здра вља,

Тих. Р. Ђо р ђе вић
проф. Учит. шко ле.

[РОМС, инв. бр. 4.974; писмо]

3.

10/III–1900.
Алек си нац

По што ва ни г. Ко ле га,
Ју трос при мих Ва ше це ње но пи смо за јед но са при ло зи ма. Искре на Вам 

хва ла!
Ваш пред лог о из да њи ма Ма ти чи ним је не над ма шан. Ма ти ца и да хо ће, 

и баш да има сми сла, не мо же би ти Ака де ми ја, али она мо же учи ни ти ве-
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ли ких услу га сво ме на ро ду. Те услу ге мо же из вр ши ти са мо она ко ка ко сте 
Ви пред ло жи ли. Ле то пис Ма ти чин са про гра мом ка кав му од ре ди сте би ће 
пр ви ча со пис у Срп ству, ко ји ће и при ме ром прет хо ди ти и би ти не у мит ни 
су ди ја, ко ји бе ле жи сва ку по ја ву у Књи жев но сти па га ји, по ди же и рас про-
сти ре оно што ва ља, а уби ја у кли цу оно што за жи вот ни је и што ни че му 
не слу жи.

Има већ ви ше од го ди не ка ко сам го во рио са не ким Ко ле га ма о то ме да 
би ва ља ло Књиж. За дру га, па ма на пу сти ла за бав ник ако дру го ја че не мо же, 
да по кре не пред у зе ће са сме ром ка кав Ви Ле то пи су на ме ни сте, јер Срп ство 
ва ља да има је дан от мен, озби љан ча со пис. Ну не ка да Бог да Ле то пис поч не 
из ла зи ти она ко ка ко Ви про јек то ва сте па му се мо же га ран то ва ти про ђа у 
све де ло ве Срп ства, где се сме срп ска Књи га ши ри ти.

И оно оста ло: „Књи ге Ма ти це Срп ске“ и „Књи ге за на род“, све је пот-
пу но на сво ме ме сту.

Из во ле ли сте ме по ча ство ва ти пи та њем о ми шље њу за рад Ма ти чин 
на срп ском фол кло ру. Ма да до вољ но не по зна јем ни при ли ке Ма ти чи не ни 
та мо шње при ли ке у оп ште, опет сам сло бо дан ре ћи ово:

За фол клор и ет но гра фи ју ва ља ло би има ти на ро чи ти од бор, ко ји ће не 
са мо ску пља ти, сре ђи ва ти и обе ло да њи ва ти до би ве но гра ди во из на ро да, 
већ ва ља да има још и ту ду жност да про бу ди ин те рес за на род но ис пи ти-
ва ње и про у ча ва ње, да упу ћу је, по сти че и вас пи та ва ску пља ње гра ђе из 
на ро да. Да би се то по сти гло од бор ва ља да ан га жу је љу де из на ро да: све-
ште ни ке, учи те ље, ле ка ре, про фе со ре и т. д. ко ји би уз не знат ни улог мо гли 
би ти чла но ви Ет но гр. Од се ка Ма ти чи ног. Да ље, да са тим љу ди ма скло пи 
чвр сту ве зу, да их од вре ме на на вре ме упу ћу је, за пит ку је и при зи ва. Да 
је дан пут го ди шње др жи скуп шти ну на ко јој ће се пре тре са ти ства ри ко је 
се од но се на по сао ко ји им је на ме њен, др жа ти пре да ва ња из ет но гра фи је, 
из но си ти ре зул та ти на у ке у том прав цу и т. д. По мо гућ ству вре ме по сле 
скуп шти не не ка је на ме ње но ма и нај ма њој екс кур зи ји по срп ским кра је ви-
ма где ће се за јед нич ким раз бо ром до би ја ти ле пих ме ђу соб них оба ве шта ја. 
– На тај на чин мо же се ство ри ти оду ше вље ни ка дар рад ни ка на про у ча ва њу 
на ро да. – Од при ку пље них ства ри нај бо ље не ка се штам па ју а сла би је ства-
ри и ва ри јан те не ка се ин вен та ри шу уз кра так им са др жај и не ка се чу ва ју 
у ар хи ви, па ће мо жда и то не кад ва ља ти.

Од бор ва ља да сту пи у ве зу са сви ма срод ним уста но ва ма на стра ни и 
успе ха мо ра би ти.

Ако од бор оста не без ика квих ве за са љу ди ма у на ро ду, без упу ћи ва ња 
и на ро чи тог при пит ки ва ња, ску пља ће се гра ди во и да ље без пла на, без ре да, 
без си сте ма, ка ко ко зна и ка ко се ко ме до па да.

Ово су мо је са свим не ме ро дав не ми сли, ко је на бр зу ру ку ис пи сах. Ја 
по зна јем не ко ли ко дру шта ва са ова квим од при ли ке ста ту ти ма. Та кво је и 
швај цар ско фол клор. дру штво, чи ји ста тут из не сох у лан ском „Ка ра џи ћу“ 
у све сци за мај.
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Ша љем Вам пет ко ма да књи жи ца „Срп ски фол клор“9, јед ну за др жи те 
се би, а оста ле по кло ни те ко ме Ви за до бро на ђе те.

С осо би тим по што ва њем и по здра вљем
Ваш

Тих. Р. Ђор ђе вић
проф.

[РОМС, инв. бр. 4.973; писмо]10

4.

6/V–1900.г.
Алек си нац

По што ва ни г. Ко ле га,
Ју трос при мих Ва ше по што ва но и вр ло ми дра го пи смо за јед но са ру-

ко пи си ма ко је на ду шак про чи тах. Ср дач на Вам хва ла на љу ба ви! Да ни сам 
већ по слао ру ко пис за мај ску све ску у штам пу, Ваш би при лог узео у ову 
све ску, а ова ко ући ће у јун ску.

Ша љу ћи Вам брат ско по здра вље од о ву да са Мо ра ве, оста јем Ваш по-
што ва лац

Тих. Р. Ђор ђе вић
проф.

[РОМС, инв. бр. 12.943; дописница]

5.

7. фе бру а ра 1901.
Алек си нац

По што ва ни г. Ко ле га,
Ва ше по што ва но и осо би то ми дра го пи смо од 26. пр. мес. за јед но са 

ру ко пи си ма при мио сам, али Вам не од го во рих јер сам још 27. пр. мес. оти-
шао у Бе о град, ода кле се тек прек си ноћ вра тих. Хтео сам том при ли ком 
до ћи до Н. Са да али не бе ше зго де.

Ви ме у сва ком по гле ду вр ло оба ве зу је те, и ја не знам ка ко да Вам се 
оду жим на та квој љу ба ви пре ма ме ни и сим па ти ја ма за мо је скром но пред-
у зе ће. За сад не ка Вам је са мо ср дач на, брат ска, хва ла!

Ја за лист ни сам до био по моћ ни са ко је стра не, али ћу га уре ђи ва ти и 
из да ва ти и да ље, не што с то га што ми при ја те љи, ме ђу ко је сло бо дан сам 
ра чу на ти и Вас, не пре ста но по вла ђу ју, а још ви ше с то га што сам ина џи ја. 

9 Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Срп ски фол клор, Штам па ри ја М. Јо ва но ви ћа, Алек си нац, 1900.
10 Сва под вла че ња у пи сму су Ђор ђе ви ће ва.
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Ре шио сам да из да јем лист у инат сви ма не зго да ма, па кад сте че мо па ме ти, 
и по кре не мо што бо ље и са вр ше ни је, он да ћу се по кло ни ти и по мо ћи то 
бо ље, а до тле ћу ова ко, па што Бог дâ и сре ћа ју нач ка.

Ове ћу ру ко пи се по сте пе но пу шта ти, али не мо гу све од јед ном.
Вр ло ра до Вам ша љем је дан ка та лог „Ка ра џи ћа“ од пр. го ди не, да га 

из во ли те да ти као на гра ду оно ме ко га из бе ре те.
Хва ла Вам на на по ме ни за оно у 204. Књ. „Ле то пи са“, про чи тао сам то, 

али га не упо тре бих јер не мо га де ста ти на оно ма ло про сто ра у „Ка ра џи ћу“, 
али ћу гле да ти да о то ме, ма и реч две, спо ме нем.

У Бе о гра ду сам ви део пр ву књи гу „Ле то пи са“ за ову го ди ну. Ми слио 
сам да ћу је за те ћи ов де и за се бе, али је ни до да нас не до бих. Чу до ми је 
да ми Ма ти ца ни је по сла ла ту књи гу у за ме ну, кад ја лист ре дов но ша љем. 
Мо лим Вас по ра ди те да „Ле то пис“ и да ље до би јам.

У Ва шој шко ли имам ва ља ног и рев но сног ску пља ча у Ђор ђу Стој ши ћу 
уч. VI II раз. Баш му хва ла што је та ко до бар и за у зи мљив.

Мо лим Вас да по здра ви те чи ка Јо ва но ви ћа, проф. мо га са пут ни ка до 
Па ри за. Он ми је мно го обе ћа вао, али ви дим да је за бо ра вио обе ћа ње. На-
ро чи то ми је жао што је обе ћао да ми за бе ле жи не ке ства ри.

Мно го вас по здра вља и по шту је Ваш ис кре ни при ја тељ и друг,
Тих. Р. Ђор ђе вић, проф.

[РОМС, инв. бр. 12. 945; писмо]

6.

9. ју на 1901.–Алек си нац

Дра ги име ња че,
Ју трос при мих Ваш ру ко пис. Ср дач на Вам хва ла на тру ду око мо га ли-

ста. Ствар је вр ло ле па и ући ће у пр ви на ред ни број ли ста. За ове је бро је ве 
(ју ни и ју ли) већ ка сно, јер су већ го то ви. По жу рио сам јер се 15. ов. м. кре ћем 
одав де за Не мач ку, где у име Бож је ми слим про ве сти рас пуст школ ски. Чим 
се вра тим уре ди ћу бро је ве за ав густ и сеп тем бар и ту ћу упо тре би ти и Ваш 
чла нак. До тле пак мо жда ће те Ви још што од на ста ва ка на пи са ти, те да бу де 
бар за јед но, или ако не бу де за јед но у јед ном бро ју, мо лим Вас на ста ви те по-
сао па нек иза ђе ка сни је. Ка ко год же ли те. Хва ла Вам! – За што ли Ма ти ца не 
по шље учи тељ. шко ли Ле то пи се за пр. год. кад сам их пла тио кад та мо 
бе јах? Искре на по шта г-ђи и г. Ра до ни ћу11, чи ка Ми ла ну, а на ро чи то Ва ма 
од Ва шег име ња ка 

Тих. Р. Ђорђ.
[РОМС, инв. бр. 12.942; дописница]

11 Јо ван Ра до нић (1873–1956), исто ри чар, шко ло вао се у Но вом Са ду и Бе чу, ра дио у 
Ру ском ар хе о ло шком ин сти ту ту у Ца ри гра ду, по том као би бли о те кар Ма ти це срп ске и 



7.

9/VI–1903. Алек си нац

Дра ги име ња че, – Да нас сам по слао Ма ти ци је дан при ме рак I де ла 
сво је књи ге Die Zi ge u ner in Ser bien12 на по клон и при каз. Али сам у исто 
вре ме сло бо дан за мо ли ти Вас да из во ли те по ра ди ти код Ма ти це да ми се 
по шљу у за ме ну од Књи га за на род: На род не при по вет ке, ску пио Влад. 
Кра сић (св. 65. и 71.); Срп ске нар. по сло ви це, при ре дио Све ти слав Сав ко вић 
(св. 39, 47 и 67); Бо ка и Бо ке љи од Си ме Ма та ву ља (св. 38.). Ако не мо же би ти 
за ме не, он да не ка ми се по шљу те књи ге, а ја ћу обрат ном по штом по сла ти 
нов це. – Још не сти гох да Вам оп шир но од го во рим на оно пи смо што сте ми 
га још зи мус по сла ли. Бо же здра вља и то ће би ти. – Дру га све ска „Ка ра џи-
ћа“ иза ћи ће за ко ји дан. Смем ли се на да ти ка квом при ло гу од Вас за тре ћу 
све ску. – По здра ви те г-ђу и г. Ра до ни ћа, г. М. А. Јо ва но ви ћа, а Ви при ми те 
при ја тељ ско по здра вље и по што ва ње од Ва шег име ња ка

Тих. Р. Ђор ђе ви ћа
[РОМС, инв. бр. 4.971; дописница]

8.

23/X–1903.г. Алек си нац

Дра ги име ња че,
Из ли сто ва ви дех да је иза шла но ва све ска Ле то пи са, а с њом и Ви зан-

ти ја и Ср би од Др. Ст. Ста но је ви ћа13. Уред ни штво „Ка ра џи ћа“ ни је до би ло 
ни јед но ни дру го, па бих мо лио да по ра ди те код Ма ти це да ми се по шље.

ко нач но као про фе сор оп ште исто ри је на Бе о град ском уни вер зи те ту. Био се кре тар Срп ске 
кра љев ске ака де ми је. По ред ра да на срп ској исто ри ји, об ја вљи вао је сту ди је и члан ке о 
срп ској и ру ској књи жев но сти, пре во дио је са ру ског, а нај зна чај ни ји му је рад на из да ва њу из-
во ра за исто ри ју из Ду бро вач ког ар хи ва. Ви де ти: П. Про тић, Ра до нић, Јо ван, у: Ју го сло вен ски 
књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 684–685.

12 У пи та њу је док тор ска ди сер та ци ја Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа Ци га ни у Ср би ји, од бра-
ње на у Мин хе ну 1902. го ди не, а об ја вље на 1903. и 1906. го ди не Die Zi ge u ner in Ser bien, I, 
Bu da pest, 1903; Die Zi ge u ner in Ser bien, II, Bu da pest, 1906. Ви де ти: Д-р Бор. М. Дроб ња ко вић, 
Би бли о гра фи ја ра до ва на ших ет но ло га. I Др Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Бе о град, 1930, стр.166. 
(Се па рат. Пре штам па но из Гла сни ка Ет но граф ског му зе ја у Бе о гра ду. Књи га V. Из да вач 
се па ра та ни је на ве ден). 

13 Ста но је Ста но је вић (1874–1937), исто ри чар, шко ло вао се у Но вом Са ду, Бе чу и Мин хе-
ну. Про у ча вао је исто ри ју сред њег ве ка, пре да вао је исто ри ју срп ског сред њег ве ка на Бе о град-
ском уни вер зи те ту. По кре нуо је и уре дио На род ну ен ци кло пе ди ју Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, 
био је је дан од по кре та ча ча со пи са Гла сник Исто риј ског дру штва у Но вом Са ду и Ју го сло
вен ског исто риј ског ча со пи са. Ви де ти: П. Про тић, Ста но је вић, Ста но је, у: Ју го сло вен ски 
књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 778–779.
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Да нас Вам по слах 3. св. „Ка ра џи ћа“, ко ји је као што ће те ви де ти вр ло 
отан чао. Шта ћу му кад ни ка ко не мо же да про кр чи се би пу та.

Ако мо же те по шљи те што за по след њу све ску. 
Мо лим Вас да по здра ви те по што ва ну Го спо ђу и Го спо ди на Ра до ни ћа, 

г. Јо ва но ви ћа и дру ге по зна ни ке, а Ви при ми те ср дач но по здра вље од Ва шег 
име ња ка,

Тих. Р. Ђор ђе ви ћа
[РОМС, инв. бр. 4.984; дописница]

9.

1. мар та 1907. г. Бе о град, Ца ра Уро ша ул. бр. 35

Дра ги Име ња че,
Г. Др. Ста но је Ста но је вић обе ћао ми је, има већ ме сец да на, по зај ми ти 

свој при ме рак Бо ги ши ће ва Zbor ni ka sa daš njih prav nih obi ča ja u Ju žnih Slo ve na. 
Кад да нас одох ње го вој ку ћи по књи гу, он се се ти да ју је Ва ма по зај мио, па 
ми ре че да Вас за мо лим да ми је по шље те, јер ми је вр ло по треб на. За то Вас 
мо лим бу ди те та ко до бри па ми по шљи те ту књи гу, и то што пре на че му 
Вам у на пред бла го да рим. Мно го Вас по здра вља Ваш при ја тељ и име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.979; дописница]14

10.

3./12–1907.
Бе о град

Дра ги име ња че, – 
Ша љем Вам да нас три сво је књи жи це, мо ле ћи Вас да ми не за ме ри те, 

што то пре ни сам учи нио. Ве руј те ми да сам био у ве ли ком по слу. Про чи-
тај те па жљи во сту ди ју о игра ма15, па ако што ви ше зна те Ви ме из ве сти те. 
Грд не сам му ке ви део док сам ово из ра дио. Ни шта у том по гле ду ни је ра ђе но, 
а че га и има то је рас ту ре но на хи ља ду стра на. Ако зна те још ко ју збир ку 
ига ра ко ја ни је ушла у би бли о гра фи ју Ви ми ја ви те да дру гом при ли ком 
по пу ним... Да ли би мо гла про ћи ко ја књи га Ет но ло ги је16 у Н. Са ду? За бе-

14 Под вла че ње у до пи сни ци је Ђор ђе ви ће во.
15 Го ди не 1907. Ти хо мир Р. Ђор ђе вић об ја вио је мо но гра фи ју Срп ске на род не игре. Ви-

де ти: Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Срп ске на род не игре, Срп ска кра љев ска ака де ми ја, Бе о град, 1907.
16 Ти хо мир Р. Ђор ђе вић пре вео је књи гу Ет но ло ги ја Хајн ри ха Шур ца (1863–1903). 

Ви де ти: Д-р Хајн рих Шурц, Ет но ло ги ја, пре вео Д-р Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, За ду жби на 
Или је М. Ко лар ца, Бе о град, 1907.
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ле жи те је у ком ли сту, мо жда ће се ко за ин те ре со ва ти. Вр ло сла бо про ла зи. 
Мно го Вас по здра вља Ваш ис кре ни име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.980; дописница]

11.

26. но вем бра 1910.
Бе о град
Ца ра Уро ша ул. бр. 35

Дра ги Име ња че,
Кад смо би ли у Сент-Ан дри ји, ти си био та ко до бар да ми по зај миш 

два нат пи са у сти хо ви ма, ко је ти сад са осо би том бла го дар но шћу вра ћам. 
Уз тво је пре пи се ша љем ти и сво је, мо ле ћи те да ви диш је сам ли до бро пре-
пи сао, јер твој ру ко пис ни је ми баш са свим ја сан. На ро чи то те мо лим да 
ми об ја сниш, шта ти зна чи у пр вом за пи су у сед мом ре ду пр ва реч и да ли 
оно 770 зна чи 1770. го ди ну у ко јој је би ла смрт је ре ја Ђор ђа.

Ове за пи се са још не ки ма спре мио сам за „Ста ри нар“17 и тре ба да их 
пре дам кроз 5-6 да на уред ни штву „Ста ри на ра“, па те мо лим да по жу риш 
са од го во ром.

Још не што. Ја сад сре ђу јем не ку гра ђу о за на ти ма за штам пу. Из ме ђу 
оста ло га што сам на шао да се на на ше за на те од но си под ру ком ми је и 
књи га „Главнiи цеховскiи артiкули за компанie то есть со дру же ства и це хе 
Кра љев ства оун гар ско га. Въ Бу димѣ градѣ. Пи смены кра љев ска го Все у-
чи лища оун гар ска го 1813“, Ч, стр. 47. Што је вр ло ин те ре сант но ова је књи-
га си гур но при лог не ка квим ак ти ма или за ко ни ма или не чем слич ном, јер 
јој при вр ху сто ји на штам па но „Ad Nrm 7262“. У Но ва ко ви ће вој Би бли о гра-
фи ји ова књи га ни је озна че на. Ја ми слим да ће она би ти за кон о есна фи ма 
из 1813 год., ко ји је у Угар ској из дат, па је ово срп ско из да ње. Хо ћеш ли 
би ти та ко до бар да пи шеш Г. Ива ну По по ви ћу у Пе шту да у ма џар ским би-
бли о гра фи ја ма ви ди има ли из 1813. г. та кво га за ко на и на ма џар ском је зи ку. 
Има ли га и на не мач ком и на дру гим је зи ци ма? Ко је тај за кон до нео и шта 
зна чи она ну ме ра? Не бих рад био да ми ова ствар оста не не ра све тље на, а 
не мам се ко ме обра ти ти до те би. Учи ни ми и ову до бро ту.

Чу јем да си био у Бе о гра ду. Жао ми је што ме ни си по тра жио.
Је си ли вре дан као увек?
Нај ср дач ни је те по здра вља твој ис кре ни име њак, 

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.976; писмо]

17 Ста ри нар, „ор ган Срп ског ар хе о лоп ког дру штва“, из ла зио је у Бе о гра ду, а уред ник 
је, од 1908. го ди не, био Ми ло је М. Ва сић.
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12.

6. де цем бра 1910. г.
Бе о град
Ца ра Уро ша ул. бр. 35

Дра ги Име ња че,
Ве ли ка ти хва ла што си ис пра вио оне за пи се, а још ти ве ћа за оне Ар ти-

ку ле, ко је ћу гле да ти да што пре упо тре бим и да ти их вра тим. Ја ви ми кар-
том да ли је то це хов ско пи смо у Ма ти ци где год на штам па но, па ако ни је 
да и ње га пре пи шем, ма кар мо рао то га ра ди до ла зи ти чак у Но ви Сад.

Хва ла ти и на до бро ти што си пи сао Г. По по ви ћу.
Хва ла ти и на оним при ло зи ма. Ле по је што се Г. Ка ћан ски ба ви тим 

ства ри ма, али на жа лост сад не ма мо гућ но сти за њи хо во об ја вљи ва ње, а 
ка ко из гле да за ова ко сит не при ло ге не ће их ни би ти ско ро. Али кад ка жеш 
да се он ин те ре су је за ства ри из на ро да до бро би би ло кад би се ла тио круп ни-
јег по сла око њих, н. пр. да опи ше оби ча је јед но га кра ја, али по оној си сте ми 
ко ја је у XIV књи зи Срп ског Ет но граф ског Збор ни ка. Ако бу де ин тен зив но 
ра дио мо же за два фе ри ја ску пи ти ве ли ку књи гу оби ча ја и учи ни ти је дан 
пот пу ни при лог из кра ја у ко ме бу де ску пљао. На слу чај да се од лу чи за 
ово не ка се обра ти Ака де ми ји и не ка тра жи да му по шље XIV књи гу Збор-
ни ка. Књи га ко шта 4 ди на ра, али је за ђа ке у по ла це не. Ја му пак сто јим на 
рас по ла га њу са ве ти ма кад год ми се бу де обра тио.

Пет ко вић ни је оштам па вао Жи чу18. Ја сам ју че с њим раз го ва рао и он 
ми је ре као да се Жи че ра ди мо ра узе ти Ста ри нар. Ја ми слим да Ма ти ца при-
ма Ста ри нар. Ова ко ствар сто ји и вр ло ми је жао што ти ов де ни сам мо гао 
учи ни ти по во љи.

Ова мо ти је кр ва во раз бо ји ште. До кле ће тра ја ти ни ко не мо же ре ћи. 
И ако не мам уче шћа у ра спри, љу тим се што је до ње до ла зи ло, али се све ту 
не мо же ста ти на пут.

Ср дач но те по здра вља твој име њак,
Тих. Р. Ђор ђе вић

Од нат пи са у сти хо ви ма имам са мо овај је дан ко ји ти у при ло гу ша љем.

Тих.
[РОМС, инв. бр. 4.975; писмо]

18 Ра ди се о Вла ди ми ру Р. Пет ко ви ћу, ау то ру књи ге Ма на стир Жи ча: хи сто ри ја, Др жав-
на штам па ри ја Кра ље ви не Ср би је, Бе о град, 1911. Тек сто ве о Жи чи Вла ди мир Р. Пет ко вић 
об ја вио је у на став ци ма у Ста ри на ру, а у об ли ку мо но гра фи је ови тек сто ви по ја ви ли су се 
1911. го ди не. У вре ме ка да се Ти хо мир Осто јић ин те ре су је за Пет ко ви ће ву Жи чу, она још 
ни је об ја вље на као за се бна мо но гра фи ја, оту да Ти хо мир Р. Ђор ђе вић оба ве шта ва Осто ји ћа 
да „се Жи че ра ди мо ра узе ти Ста ри нар“.
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13.

14. де цем бра 1910.
Бе о град

Дра ги Име ња че,
Овом го ди ном за вр шу је „Срп ски Књи жев ни Гла сник“ де сет го ди на 

из ла же ња. Ја те, у име це ле ре дак ци је Гла сни ко ве, мо лим да тим по во дом 
на пи шеш, где ти за до бро на ђеш, ко ју до бру реч о „Гла сни ку“.

За ко ји дан до би ћеш и јед ну књи жи цу о „Гла сни ку“, из ко је мо жеш 
узе ти по треб ни ма те ри јал, или баш њу мо жеш при ка за ти. Учи ни ка ко ти је 
нај згод ни је, са мо не ка се чу је до бра реч о „Гла сни ку“, ко ји је, ја др жим, то 
пот пу но за слу жио.

Је си ли до био мо је пи смо?
Искре но те по здра вља твој име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.977; писмо]19

14.

28. ав гу ста 1911.
Бе о град
Ца ра Уро ша ул. бр. 35

Дра ги Име ња че,
У ше сту књи гу „Ву ко ве Пре пи ске“ ући ће пи сма Ву ка Вр че ви ћа20 Ву ку 

и обрат но. Ју че сам скре нуо па жњу Г. Љ. Сто ја но ви ћу21 на ру ко пи се Ву ка 
Вр че ви ћа, од ко јих је је дан штам пан а дру ги ну ђен „Ле то пи су“ и да би тре-

19 На па пи ру на ко јем је по сла то пи смо на ла зи се во де ни жиг, окру гао, на спо ља шњем 
окви ру кру га пи ше Kro nen post, док је у сре ди ни кру га на сли ка на кру на.

20 Вук Вр че вић (1811–1882), тр го вац, оп штин ски пи сар и учи тељ у Бу дви, Гр бљу, 
Ри сну и Ко то ру, се кре тар и на став ник кне за Да ни ла на Це ти њу, ау стриј ски кон зул у Тре-
би њу, пи сао по е зи ју, при по вет ке, исто риј ско-ме мо ар ске и ге о граф ске спи се, ску пљао на-
род не умо тво ри не. Ви де ти: Ж. Бо шков, Вр че вић, Вук, у: Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон, 
дру го до пу ње но из да ње, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 888.

21 Љу бо мир Сто ја но вић (1860–1929), фи ло лог, др жав ник и по ли ти чар. Шко ло вао се 
у Ужи цу, Шап цу, Бе о гра ду, Бе чу, Пе тро гра ду, Лај пци гу и Бер ли ну. Про фе сор сло вен ске 
фи ло ло ги је на Ве ли кој шко ли, по ли ти чар (при ста ли ца Са мо стал не де мо крат ске стран ке, 
је дан од осни ва ча Ре пу бли кан ске стран ке и њен пр ви пред сед ник), ви ше пу та ми ни стар 
про све те у Ср би ји, се кре тар Срп ске ака де ми је на у ка. Об ја вио Ву ко ве на род не пе сме, Ву-
ко ву пре пи ску (у се дам књи га), при ре дио тре ће из да ње Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, об ја вио 
мо но гра фи ју Жи вот и рад Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1924). Ви де ти: К. Ге ор ги је вић, 
Сто ја но вић, Љу бо мир, у: Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, Ма-
ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 783.
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ба ло ра за бра ти да тај код ко га су чу ва ни ру ко пи си Вр че ви ће ви ни је са чу вао 
што и од Ву ко вих пи са ма. Ка ко је Г. Сто ја но вић у по слу, мо лио ме је да ти пи-
шем, да раз бе реш у Ма ти ци ко је сај би ја Вр че ви ће вих ру ко пи са, ко је го ре 
по ме нух, ка ко би смо га пи та ли о пи сми ма и да ме из ве стиш.

Ја сам се уплео у ову ствар јер ме пре пи ска са Вр че ви ћем вр ло ин те-
ре су је. На дам се да ћеш учи ни ти ро ду глас!

Из ре дак ци је „С. К. Гла сни ка“ узео сам је дан при ме рак „О књи жев но-
сти“ од Б. По по ви ћа. Ми слим да на то имам пра ва као Гла сни ков бла гај ник. 
Пр ву књи гу „Ода бра них Де ла“ сам ку пио, те ми се хва та ју сад у по ла це не, 
а и ти ма ло гу биш.

Кад ћеш ти ова мо?
Мно го те по здра вља твој име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.981; писмо]22

15.

16. ма ја 1913.
Бе о град

Дра ги Име ња че,
Још 30. де цем бра 1910. го ди не пре дао је мој брат23 Ака де ми ји На у ка 

ру ко пис „Оглед срп ске му зич ке би бли о гра фи је“. На ско ро по том Ака де ми ја 
је упу ти ла те би на пре глед тај ру ко пис. Ми слим да је ско ро две и по го ди не 
до вољ но за пре глед, па те мо лим да ствар за вр шиш и вра тиш. Обе ћао си ми 

22 Осто ји ће вом ру ком, обич ном олов ком, на кра ју Ђор ђе ви ће вог пи сма, као од го вор, 
до да то је не ко ли ко ре чи „Ми лан Ст. Вр че вић унук Ву ков Це ти ње“. Ти хо мир Осто јић не-
рет ко је бе ле жио на при мље ним пи сми ма да тум ка да је на од ре ђе но пи смо од го во рио, уз 
крат ку бе ле шку „од го во рио“. У слу ча ју пи сма Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа, инв. бр. 4.981, Осто-
јић је за бе ле жио од го вор на Ђор ђе ви ће во пи та ње, од го вор ко ји упу ћу је на то да је Осто јић 
удо во љио мол би Љ. Сто ја но ви ћа и Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа, на шав ши „сај би ју“ Вр че ви ће вих 
ру ко пи са.

23 Вла ди мир Р. Ђор ђе вић (1869–1938), му зич ки пе да гог, ком по зи тор, ет но му зи ко лог, 
ро ђе ни брат Ти хо ми ра Р. Ђор ђе ви ћа. Шко ло вао се у Ни шу, Бе чу и Пра гу; као му зич ки пе-
да гог, хо ро во ђа и учи тељ му зи ке и пе ва ња ра дио у Ку ли ни, Алек син цу, Пи ро ту, Ва ље ву, 
Вра њу, Ја го ди ни и Бе о гра ду. За вре ме Пр вог свет ског ра та ра дио као на став ник му зи ке, 
хо ро во ђа и ком по зи тор у Бор доу, Ни ци и Бо ли јеу. Осно вао Му зеј на род них му зич ких ин-
стру ме на та у Бе о гра ду (1925), по кре нуо, био члан ре дак ци је и са рад ник ча со пи са Му зич ки 
гла сник (1922), бе ле жио на род не ме ло ди је, об ја вљи вао књи ге ме ло граф ских за пи са, као и 
на пи се о срп ском и ма ке дон ском му зич ком фол кло ру, са ста вљао уџ бе ни ке и пе сма ри це за 
основ не шко ле, ком по но вао хор ска де ла, пе сме за глас и кла вир, ви о лин ске и кла вир ске 
ком по зи ци је. Ар хив ска гра ђа ко ју је при ку пио чу ва се на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у 
Бе о гра ду. Ви де ти: М. Га јић, Ђор ђе вић, Вла ди мир Р., у: Срп ски би о граф ски реч ник 3, Д–З, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2007, стр. 526–527.
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већ одав но да ћеш свр ши ти. Мо лим те учи ни ово што пре. – Ја сам се не-
дав но вра тио ку ћи, али кроз ко ји дан мо рам по но ва да идем. – Мно го те 
по здра вља твој ис кре ни име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 810; дописница]24

16.

3. ок то бра 1913.
Бе о град
Прин ца Јев ге ни ја ул. бр. 7.

Дра ги Име ња че,

По сле по врат ка са вој не ду жно сти да нас сам пр ви пут оти шао у Ака де-
ми ју На у ка и по ред дру гих ства ри пи тао сам и о „Огле ду му зич ке би бли о-
гра фи је“ ко ји је из ра дио мој брат Вла ди мир Р. Ђор ђе вић и још пре три го-
ди не пре дао Ака де ми ји а она те би на ре фе рат. Из не на дио сам се кад сам у 
Ака де ми ји чуо да још ру ко пис ни си пре гле дао. Ми слио сам да си по сле 
кар те ко ју сам ти про ле тос, ми слим у ма ју, на пи сао свр шио по сао и ру ко пис 
са ре фе ра том вра тио. Чу дим се што ту ствар та ко ду го др жиш. Глав но је да 
ви диш да ли је ствар до бро ра ђе на или не, о пот пу но сти не мо же би ти го во-
ра, јер би то он да би ла Би бли о гра фи ја, а не Оглед. То је све ре че но у пред-
го во ру и по то ме тре ба ствар ра су ђи ва ти. По вољ но или не по вољ но – тво ја 
је ствар, са мо свр ши јед ном, јер не ма сми сла да ствар ча ми.

Од го во ри ми, мо лим те, шта си учи нио. Ако имаш по сла, вра ти ру ко-
пис, па ће га Ака де ми ја да ти ко ме дру гом.

По здра вља те искре но твој име њак,
Тих. Р. Ђорђ.

[РОМС, инв. бр. 811; писмо]

17.

20. де цем бра 1913.
Бе о град
Прин ца Ев ге ни ја ул. бр. 7.

Дра ги Име ња че,
Ово га ча са при мих тво је пи смо и од мах ти од го ва рам.
Ја не знам да сам што упра во пи сао о Ћо ро ви ће вој збир ци при по ве да-

ка у „Књи га ма за на род“. Ја сам је ди но о тој збир ци на пи сао бе ле шку у 

24 Ре чи „што пре“ у овој до пи сни ци под ву као је Ти хо мир Р. Ђор ђе вић.
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„Књиж. Гла сни ку“ (од 16. нов. ов. г.) и то не мо же би ти по хвал ни ју, упра во 
она кву ка кву збир ка за слу жу је. Да је бе ле шка би ла по хвал на нај бо љи је 
до каз, што ми је Ћо ро вић бла го да рио на њој. Дру гу ни ка кву оце ну ни сам 
о њој пи сао, и чу дим се где си мо гао на ћи да сам ре као „ка ко је та збир ка 
сла ба“. У „Бос. Ви ли“ има јед на бе ле шка о Ћо ро ви ће вој збир ци са пот пи сом 
„т“, али то ја ни сам пи сао, а чи ни ми се да ни она ни је не га тив на! Мо лим 
те да ми од го во риш, где је та мо ја оце на.

Од лу ку Књиж. Од бо ра о Ми ли ће ви ће вој збир ци по сло ви ца при мам к 
зна њу, али не ми слим као Од бор. Ми слим на имe да је Ми ли ће вић на род ни 
пи сац пр во га ре да и да је бе ле жио из на ро да ства ри, ко ји ма се нај бо ље на-
ро ду ко ри сти. И кад сам ја по ну дио ствар за „Књи ге за на род“ во дио сам 
ра чу на и о то ме да ли збир ка од го ва ра на ме ни или не. Раз лог пак да је на-
ро ду да то до вољ но по сло ви ца у „Књи га ма за на род“ (ако је да то) пот пу но 
ува жа вам, јер Књи ге за на род тре ба да су ра зно вр сне.

Го спо ђи и те би че сти там пра зни ке и Но ву Го ди ну.
Го спо ђи по што ва ње, а те бе искре но по здра вља твој име њак,

Тих. Р. Ђорђ.
[РОМС, инв. бр. 812; писмо]

18.

23x24 Mon ta gue Stre et
Lon don W. C. I.
12. XII. 1918.

Дра ги Име ња че,
Од свег ти ср ца че сти там осло бо ђе ње и ује ди ње ње са свом бра ћом, на 

ко је су ве ко ви и ге не ра ци је че ка ли. На ша је ге не ра ци ја мно го пре па ти ла, 
али је бар до че ка ла ује ди ње ње це ле сво је на ци је. Не ка је са сре ћом! Бог не ка 
дâ сре ће и па ме ти у на пред.

Све ва ше пат ње пра тио сам чак од о ву да, ко ли ко сам год то мо гао, са ве ли-
ким уз бу ђе њем. Хва ла Бо гу кад су пре ста ле и кад су се ова ко ле по ис пла ти ле.

Не мо гу ду го да ти пи шем; ово чи ним тек да ти се ја вим и че сти там. 
Ов де су Б. и П. По по вић и Тур чин.

Ако имаш кад, на пи ши ми ко ју реч. Оту да је све ми ло и ин те ре сант но.
Је ли на род мно го стра дао? Је ли сад за дов во љан? Шта је са „Ма ти цом“ 

и са ње ном би бли о те ком и фон до ви ма?
Ка ко је Ми лан Јо ва но вић? Не знам је ли исти на што сам чуо за ње го вог 

си на. Ако је исти на, Бог не ка га про сти и све тао му спо мен. 
Тво га сам та ста ви део пре две и по го ди не у Бор доу и Па ри зу.
Те бе, тво ју Го спо ђу и све мо је знан це та мо искре но по здра вља твој име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.982; писмо]
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19.

4. де цем бра 1919.
Бе о град, Прин ца Ев ге ни ја ул. 5а

Дра ги Име ња че,
Чим сам се вра тио из бе жа ни је пре дао ми је Г. Цви ја но вић тво ју сту-

ди ју о Бран ку Ра ди че ви ћу. Хва ла ти!
Пре не ко ли ко да на до био сам и тво је пи смо и у ње му чла нак „Скер ли-

ће во обрaћeње“. И ја се жи во се ћам на ше га пу та и све га што си опи сао. 
Се ћам се и ка ко смо ста ја ли у цр кви. Кад је Чи ка Сте ва25 очи тао „Вје ру ју“, 
ја сам ша нуо Скер ли ћу да сад до ла зи чи та ње „Оче на ша“, ко је он тре ба да 
очи та, због то га не тре ба да се збу ни кад му до не су књи гу, из ко је се чи та. 
Био се по пла шио, али ни је по бе гао из цр кве. На рав но, књи гу му ни су по ну-
ди ли, но је и „Оче наш“ очи тао Чи ка Сте ва. Си ро мах Скер лић, тре ба ло је да 
је жив, сад би био пот пу но обра ћен и вр ло ко ри стан.

Бла го да ре ћи ти и на овом члан ку, ја ти у при ло гу ша љем је дан до каз 
да ни ја те бе ни сам за бо ра вио, иа ко смо би ли да ле ко. Кад је про шле го ди не 
на ша ле па вој ска от по че ла осло ба ђа ти на ше зе мље од не при ја те ља, ја сам био 
сав од ву гао, био сам не пре ста но уз бу ђен, раз дра ган и ван се бе од ра до сти. 
Ни шта ни сам мо гао ра ди ти, са мо сам чи тао но ви не и чим бих ви део да је 
осло бо ђе но ко је ме сто, у ко ме имам при ја те ља, ја сам им од мах пи сао и 
че сти тао осло бо ђе ње. Кад сам ви део да су на ши у Бач кој, се тио сам се те бе 
и од мах сам ти пи сао и че сти тао. Пи сма су или оти шла, али их је ма ли број 
адре са на та до био; или ми их је ен гле ска цен зу ра, не знам за што, вра ти ла. 
Ме ђу вра ће ни ма је би ло и тво је и Ћо ро ви ће во и још не ка. Пре не ко ли ко 
да на сам их на шао у јед но ме све жњу хар ти ја, ко је сам до нео из Лон до на, па 
ти тво је ша љем нео тво ре но, она ко ка ко ми је од цен зу ре вра ће но.

И ина че сам се се ћао сво јих при ја те ља, и знао сам још у Лон до ну, за 
вре ме ра та, не што од тво је рат не суд би не. О сви ма сам при ја те љи ма рас пи-
ти вао и жа лио их што се па те. Био сам сре ћан да чу јем да су сви мо ји при-
ја те љи би ли че сти ти љу ди и до бри ро до љу би.

Хва ла Бо гу, дра ги Име ња че, кад смо до жи ве ли Вас кр се ње и сло бо ду 
це ло га на ше га на ро да. Е, па до тле, а ку да ћеш ви ше! Сав ви шак што жи ви мо, 
чи ста нам је до бит и плус.

Тво га сам та ста ви ђао у Бор доу и Па ри зу, у про ле ће 1916. г. Био је здрав 
и ве дар. Кад сам му из ја вио уче шће за по ги ну лим си ном, пред ка фа ном „Де 

25 Сте ван В. По по вић – чи ка Сте ва (1845–1918), при по ве дач, кри ти чар, деч ји пи сац. 
Шко ло вао се у Срем ским Кар лов ци ма и Пе шти, био управ ник срп ске на род не шко ле у Бу-
ди му, од 1883. го ди не до смр ти ра дио као управ ник Те ке ли ја ну ма. По кре нуо и уре ђи вао 
лист Ра до ван (1876) и Срп ске илу стро ва не но ви не (1881–1882). Ви де ти: Ж. Ми ли са вац, По-
по вић, Сте ван – Чи ка Сте ва, у: Ју го сло вен ски књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, 
Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 651–652.



ла пе“, у Па ри зу, он ми је ре као од при ли ке ово: „Бож ја је во ља хте ла, и ја 
сам по но сан што је и мо ја јед на кап ка ну ла на ве ли ки жр тве ник на ше га на-
ро да.“ Знаш ли да сам се, чу ју ћи то и гле да ју ћи га она ко ве дра, при бра на и 
охо ла, осе тио по но сан што сам Ср бин, али сам се за љу љао од уз бу ђе ња, и 
да ме ни је би ла сра мо та за пла као бих се као де те. Си лан је наш чо век! Кад 
би смо га са мо уме ли очу ва ти та ква.

Ја сам Бо гу хва ла до бро. Још до во дим у ред сво је по ре ме ће не при ли ке. 
Ни је ша ла, то ли ко вре ме на не ре да и не при ли ка!

Тво јој Го спо ђи мо је по што ва ње и по здра вље, те бе ср дач но по здра вља 
твој име њак,

Тих. Р. Ђор ђе вић
[РОМС, инв. бр. 4.983; писмо]

20.

24/XII–1919
Бе о град

Дра ги Име ња че,
Не дав но сам ти од го во рио на пи смо и по слао ти пи смо што сам ти га 

пи сао из Лон до на. Пи смо је би ло пре по ру че но, али ипак ни сам си гу ран да 
си га до био. Сад се ко ри стим при ли ком, ша љем ти две књи ге: јед ну те би 
јед ну Ма ти ци уз по здра ве.

Да ли су књи жни це но во сад ске у до бром ста њу и има ју ли ка та ло ге? 
Тре ба ло би ми да ку пу јем не ке књи ге.

Го спо ђи мо је по што ва ње, а те бе искре но по здра вља твој име њак,
Тих. Р. Ђор ђе вић

[РОМС, инв. бр. 4.978; дописница]

21.

12. мар та 1920.
Бе о град
Прин ца Ев ге ни ја ул. 5а

Дра ги Име ња че,

Хва ла ти на че сти та њу из бо ра у Ака де ми ју.
Ме ни је и Г. Гру јић ја вио да ме је ваш фа кул тет по ча ство вао по зи вом 

да та мо до ђем за лет њи се ме стар. Ја бих се дра ге во ље ода звао, али ми ов де 
о то ме ни је ни шта ре че но. Ствар мо ра про ћи и кроз наш фа кул тет, а ми слим 
и да Ми ни стар мо ра одо бри ти. Но све јед но, чим поч ну у нас пре да ва ња 
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ваљ да ће се и то свр ши ти. И ако ма ло за доц ним, ипак ће би ти бо ље да вам 
по мог нем и ме сец да на, не го ни ка ко. Због то га не мо жеш за сад об ја вљи ва ти 
мо ја пре да ва ња.

Г. Ђе ри ћа сам на шао и ис по ру чио сам му тво ју по ру ку. Он још има 
ис пи те и не зна кад ће до ћи, али ми је ре као да ће ти пи са ти.

Не мо жеш за ми сли ти ка ко сам се об ра до вао кад сам из тво га пи сма 
ви део да сте ство ри ли „Ско пљан ско На уч но Дру штво“. Сад од мах тре ба да 
му тра жи те бу џет. Не мој те тра жи ти ма ње од сто хи ља да ди на ра за го ди ну. 
Тре ба вам за екс кур зи је бар 30.000, а где вам је штам па ње ча со пи са и оста-
ло. Кад се поч не, не ка се поч не со лид но. Не ка је, да кле, са сре ћом; сад са мо 
гле дај те да поч не да функ ци о ни ше. За ра до ве се обра ти те чак и Ја ги ћу, ко ји 
нај бо ље зна ћи ри ло-ме то ди јев ско до ба. Чак би вр ло до бро би ло да га има те 
у пр вом бро ју: пр во, јер Ћи ри ло и Ме то ди је има ју ве зе са Ма ке до ни јом, а 
дру го, да ви де Бу га ри да их и ми по шту је мо и да ни су са мо бу гар ски. По ред 
вас та мо, обра ти те се и Цви ји ћу, Ан дри Сте фа но ви ћу, Вла ди Пет ко ви ћу, 
Јов. Х. Ва си ље ви ћу. Сви су се они ба ви ли Ма ке до ни јом и има ју у сво јим 
фи јо ка ма пу но ма те ри ја ла.

Ка жи Ми ло шу Ив ко ви ћу да сам при мио ње го во пи смо и да ћу му у 
ско ро по сла ти оно што је тра жио. Ду жан сам од го во ра и Г. Гру ји ћу. Оду-
жи ћу се и ње му. Био сам бо ле стан, за тим су до шли ис пи ти, па та ко ре дом.

Ка ко ти се до па да ју „Бра ство“26 и „Го ди шњи ца Н. Чу пи ћа“27? Учи-
ње но је све што се мо гло да бу ду што бо љи. Ме ни се чи ни да смо, по ред 
сви ју те шко ћа, ипак ус пе ли. До бро би би ло кад би се у та мо шње ли сто ве 
пу сти ле бе ле шке о њи ма. Ја не знам за што су на ше но ви не та ко ште дљи ве 
у књи жев ним бе ле шка ма!

Уско ро ће би ти го то ве и књи ге Књи жев не За дру ге. Ужи вам што ће мо 
се и ту вра ти ти на ста ро вре ме.

Ка ко та мо шње Дру штво за Срп ски Је зик и Књи жев ност? Др жи ли сед-
ни це? Ова мо се др же ре дов но и сва ка је све ин те ре сант ни ја и све ду жа. 
Прек си ноћ је тра ја ла пре ко три са та и ни ко ме ни је ни па да ло на ум да је 
ду го. Пу бли ка се гу ши ла у те сној учи о ни ци, али је оста ла до кра ја.

По здра ви ми све та мо шње по зна ни ке, а ти бу ди здра во и ве се ло сво ме 
име ња ку,

Тих. Р. Ђор ђе ви ћу

26 Ча со пис Бра ство из да ва ло је Дру штво Св. Са ве у Бе о гра ду од 1887. до 1941. го ди не, 
са пре ки дом у го ди на ма 1911–1920. Уред ник ча со пи са од 1921. го ди не био је, у пи сму по-
ме ну ти, Јо ван Ха џи-Ва си ље вић, док је пред сед ник Књи жев ног од се ка Дру штва Св. Са ве 
био Ти хо мир Р. Ђор ђе вић.

27 Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа из ла зи ла је од 1877. до 1941. го ди не (са пре ки дом у 
го ди на ма 1915–1920), као из да ње За ду жби не Ни ко ле Чу пи ћа. Пред сед ни ци За ду жби не 
Ни ко ле Чу пи ћа би ли су М. Ђ. Ми ли ће вић, С. Но ва ко вић, Љ. Ко ва че вић, Д. Ру жић и Ти хо-
мир Р. Ђор ђе вић, а се кре та ри Све ти слав Ву ло вић, Сто јан Но ва ко вић, Ми та Ра кић, Жи во јин 
П. Си мић и У. Џо нић. Ви де ти: Б. Ко ва че вић, Го ди шњи ца Ни ко ле Чу пи ћа, у: Ју го сло вен ски 
књи жев ни лек си кон, дру го до пу ње но из да ње, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 1984, стр. 217‒218.
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P. S. Ово га ча са до ђе ми Г. Све ти слав Пе тро вић, уред ник „Про свет ног 
Гла сни ка“. Кад сам му ис при чао о Ско пљан ском Уче ном Дру штву би ло му 
је вр ло ми ло и за мо лио ме је да ти на пи шем да му по шљеш оп шир ну бе ле шку 
о Дру штву и је дан при ме рак Дру штве ног Ста ту та, па да об ја ви у „Про свет ном 
Гла сни ку“. Бе ле шка мо же има ти и чи та ву стра ну, па и две од „Пр. Гла сни ка“.

Кад смо већ на то ме, по шљи и јед ну кра ћу бе ле шку и за „Срп ски Књи-
жев ни Гла сник“, у ко јој ћеш ис ка за ти циљ и пра вац Дру штве но га ра да.

Твој као и увек,
Тих.

[РОМС, инв. бр. 12.944; писмо]28

22.

12. но вем бра 1920.
Бе о град
Прин ца Ев ге ни ја ули ца 5а/2

Дра ги Име ња че,
Тек ју трос при мих тво је пи смо, и ево ме да ти од мах од го во рим.
Хва ла ти на че сти та њу и ле пим же ља ма, али ја о то ме не знам ни шта. 

У фа кул те ту још о то ме ни је би ло ре ша ва ња.
Чим сам до био тво је пи смо, од мах сам оти шао у Дру штво Све то га 

Са ве и из ра дио сам да се сва ње го ва из да ња и све дру ге књи ге ко је има на 
рас по ла га њу по шљу та мо шњој Би бли о те ци Уни вер зи те та бес плат но. Ових 
да на све ће би ти спа ко ва но и по сла то. За јед но са том по шиљ ком би ће и не-
што мо јих и мо га бра та ства ри, ко је усту па мо Уни вер зи тет ској Би бли о те ци. 
Ту ће би ти и па кет за те бе лич но и у ње му мо ја „Ма ке до ни ја“29 на срп ском 
је зи ку и две књи ге мо га бра та.

Што се ти че Ми ни стар ства Спољ них По сло ва учи ни ова ко. На пи ши 
пи смо и то при ват но Г. Ти хо ми ру По по ви ћу по моћ ни ку Ми ни стра Ино стра-
них Де ла и за тра жи му све што има ју да ти по шљу. Они има ју на ро чи то 
мно го књи га и бро шу ра штам па них за вре ме кон фе рен ци је. Сем то га има-
ће не што и о Ма ке до ни ји, јер им је мно го про па ло за вре ме ра та. Они ра до 
да ју све што им се од књи га за тра жи, са мо их мр зи да тра же и да па ку ју. 
Због то га би би ло мно го згод ни је да или не ко га ов де овла стиш па да иде и 
да узме да ти по шље, или кад ко оту да до ла зи да то учи ни. Ако ви дим Г. 
По по ви ћа и ја ћу му ре ћи о по тре би да се по шље што ви ше књи га у Ско пље.

Ја не знам на ко ји би на чин до шао до Ри го вље вог атла са. Ја сам га ви-
ђао све га је дан пут у Лон до ну у Ми ла на Га ври ло ви ћа, та да шњег се кре та ра 

28 Ре чи „сто хи ља да“ под ву као је Ти хо мир Р. Ђор ђе вић. Оста ла под вла че ња ни су 
Ђор ђе ви ће ва, а не мо же се са си гур но шћу (у)твр ди ти ни да су Осто ји ће ва.

29 Ти хо мир Р. Ђор ђе вић, Ма ке до ни ја, На пре дак, Пан че во, 1920.
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по слан ства ко ме га је Ри гов, у сред ра та, не ким на чи ном, по слао. Не знам 
ни ко је из да вач. Знам да је иза шло у Не мач кој.

Че сти там ти до ла зак на ду жност и же лим ти пу но успе ха и сре ће.
Про ле тос, кад сам био у Ско пљу, осно ва ли смо Под од бор Дру штва за 

Срп. Је зик и Књи жев ност. Не знам да ли Под од бор ра ди; ако не ра ди тре ба 
га ожи ве ти. Ту има до ста љу ди ко ји би мо гли ра ди ти.

Да смо се на шли кад си по ла зио за Ско пље, ја бих ти ре као не ко ли ке 
ства ри о томe шта би ја ра дио да сам до шао у Ско пље. Ова ко ти по ми њем 
да бих ја ство рио јед но Уче но Дру штво, ко је се мо же зва ти и дру го ја че, и 
ча со пис као што је Са ра јев ски „Гла сник Зем. Му зе ја“, ко ји би из ла зио че-
ти ри пу та (или у пр ви мах са мо два пут) го ди шње са при ло зи ма из сви ју 
гра на на у ке, али пре те жно из на у ка ко је су у ве зи са Ма ке до ни јом. Не на-
ме ћем ти овај пред лог, али раз ми сли о ње му. Сав тро шак око штам пе и 
хо но ра ра при ми ла би Др жа ва, то ни је те шко из ра ди ти.

По здра вља те мој брат.
Ја те, пак, мо лим да тво јој Го спо ђи из ра зиш мо је по што ва ње, а те бе 

ср дач но по здра вља твој,
Тих. Р. Ђор ђе вић

P.S. Про ле тос је тра же но од Чу пи ће ве За ду жби не да дâ бес плат но „Го-
ди шњи це“ за та мо шњу Би бли о те ку. На жа лост За ду жби на ни је у ста њу 
чи ни ти по кло не. Због то га „Го ди шњи це“ мо рам ку пи ти. До би ја ју се пре ко 
Срп. Књиж. За дру ге.

Си гур но сте из Аме ри ке до би ли већ не ко ли ко срп ских књи га и ли сто ва. 
То сам ја тра жио за Ско пљан ску Би бли о те ку и већ одав но ми је од го во ре но 
да је по сла то. За хва ли им се.

Твој Тих.

[РОМС, инв. бр. 12.876; писмо]30

Mi li ca V. Ću ko vić

“OUR CO UN TRYMA N IS MIGHTY!”: THE LET TERS OF  
TI HO MIR R. ĐOR ĐE VIĆ TO TI HO MIR OSTO JIĆ

S u m  m a r y

The pa per ex hi bits and ex pla ins let ters which Ti ho mir R. Đor đe vić, an et ho lo gist, 
fol klo rist, Bal kan’s re se ar cher and a mu se o lo gist, a per ma nent mem ber of the Ser bian 
Aca demy of Sci en ces and Arts, sent to Ti ho mir Osto jić, a pro fes sor at the Ser bian Ort-
ho dox Grand Gymna si um in No vi Sad, the sec re tary ge ne ral of Ma ti ca srp ska, the edi tor 

30 Ни за јед но под вла че ње из овог пи сма не мо же се утвр ди ти ко ме при па да.
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of Le to pis Ma ti ce srp ske, a pro fes sor and the first dean of the Fa culty of Phi lo sophy in 
Sko pje (1920). The let ters of Ti ho mir R. Đor đe vić (fo ur teen let ters and eight let ter cards) 
are kept in the Ma nu script de part ment of Ma ti ca srp ska, and they we re send in the pe riod 
from 1899 to 1920 from va ri o us pla ces in which Đor đe vić re si ded (from Alek si nac, Bel-
gra de and Lon don). The let ters of Ti ho mir R. Đor đe vić re veal a fri en dship and an edi-
to rial con nec tion bet we en the two col le a gu es (Ti ho mir R. Đor đe vić edi ted a ma ga zi ne 
cal led Ka ra džić, whi le Ti ho mir Osto jić edi ted Le to pis Ma ti ce srp ske), as well as pro vi de 
da ta on how Ser bian et hno logy de ve lo ped, whi le espe ci ally im por tant is Ti ho mir R. 
Đor đe vić’s let ter from 1919 in which the sci en tist re calls his trip to Po maz with Alek-
san dar Be lić, Ti ho mir Osto jić and Jo van Sker lić. In the sa me let ter, Đor đe vić re col lects 
me e ting (in Pa ris and Bor de a ux) Ti ho mir Osto jić’s fat her-in-law  and his re ac tion to his 
son’s de ath in First World War. Đor đe vić’s eup ho ric con gra tu la tion to his fri ends of the 
li be ra tion and the uni fi ca tion, as well as ad mi ring the Ser bian pe o ple and the ir re a di ness 
to sac ri fi ce (in work and war ali ke) ser ve as an ad di ti o nal te sti mony abo ut the cha rac ter 
and mo ral va lu es of Ser bian pe o ple in the ini tial de ca des of the 20th cen tury.

Ин сти тут за књи жев ност и умет ност
Кра ља Ми ла на 2, 11 000 Бе о град 
Ре пу бли ка Ср би ја
ti ski cvet38@gmail.com





UDC 821.163.41-6.09 Petrović S.
UDC 821.163.41-6.09 Biti V.

Др Рад ми ла Д. Ги кић Петровић, др На та ли ја И. Лу до шки 

ПРЕ ПИ СКА СВЕ ТО ЗА РА ПЕ ТРО ВИ ЋА  
И ВЛА ДИ МИ РА БИ ТИ ЈА

У бо га тој ру ко пи сној остав шти ни Све то за ра Пе тро ви ћа на ла зи се и 
пре пи ска с Вла ди ми ром Би ти јем. Реч је о се дам по слов них пи са ма (пет Би-
ти је вих и два Пе тро ви ће ва), раз ме ње них то ком 1984, 1987. и 1988. го ди не. 
Сва пи сма пи са на су ла ти ни цом. Ко пи је оба пи сма Све то за ра Пе тро ви ћа 
ку ца на су пи са ћом ма ши ном као и пи сма Вла ди ми ра Би ти ја (с озна ком 1, 
2, 7), док су до пи сни ца и пи смо (под бро је ви ма 4 и 5) пи са ни ру ком. 

Ком па ра ти ста и сла ви ста Вла ди мир Би ти (Но ви Сад, 1952) од 2008. 
ре дов ни је про фе сор сло вен ске фи ло ло ги је на Уни вер зи те ту у Бе чу. У вре ме 
ка да се од ви ја пре пи ска, био је про фе сор те о ри је књи жев но сти на Од сје ку 
за кро а ти сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та Све у чи ли шта у За гре бу. 

Ака де мик Све то зар Пе тро вић (Кар ло вац, 1931 ‒ Но ви Сад, 2005), те о-
ре ти чар и исто ри чар књи жев но сти, ин до лог, до 1970. ра дио је на од се ку за 
ком па ра тив ну књи жев ност Фи ло зоф ског фа кул те та у За гре бу, по том на 
Ка те дри за ју го сло вен ске књи жев но сти Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду, а од 1977. го ди не био је ре дов ни про фе сор за оп шту књи жев ност и 
те о ри ју књи жев но сти на исто и ме ној ка те дри Фи ло ло шког фа кул те та у Бео-
гра ду. Као го сту ју ћи про фе сор бо ра вио је на уни вер зи те ти ма у Чи ка гу и 
Се у лу. 

У пи сми ма се по ми њу и ком па ра ти сти Па вао Па вли чић, Зо ран Кра вар 
и Ан дреа Зла тар, фол кло ри ста Иван Ло зи ца, лин гви сти Ран ко Бу гар ски и 
Ми ло рад Ра до ва но вић. У 3. пи сму реч је о Ме ђу на род ном на уч ном ску пу 
одр жа ном у Вој во ђан ској ака де ми ји на у ка и умет но сти у Но вом Са ду од 21. 
до 23. сеп тем бра 1987: у част Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа (1787‒1864). Би ти-
јев текст, о ко јем је у на став ку пре пи ске реч – Upi si va nje go vor nog do ga đa ja 
об ја вљен је 1988. у збор ни ку ра до ва с по ме ну тог ску па: Усме но и пи са но/
пи сме но у књи жев но сти и кул ту ри. 

Пре пи ска Све то за ра Пе тро ви ћа и Вла ди ми ра Би ти ја ука зу је на уз о ран 
ко ле ги јал ни од нос, ви со ку про фе си о нал ну свест и агил ност обо ји це углед-
них на уч ни ка. 
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1.

Za greb, 10. IV 1984.
Poš to va ni pro fe so re Pe to vić,
Na mje ra vam po čet kom ovo go diš nje ga zim skog se me stra or ga ni zi ra ti pri 

Sek ci ji za te o ri ju knji žev no sti HFD-a ci klus di sku si ja o knji žev no znan stve noj 
ter mi no lo gi ji. Ne mam još po sve čvr stu za mi sao o to me, ali Ro hent wurf bi iz gle-
dao ot pri li ke ova ko:

1. Na ziv i po jam
2. Knji žev no dje lo, knji žev ni pro iz vod, knji žev ni ostva raj (ostva re nje), knji-

žev ni čin, knji žev ni dis kurs, knji žev na po sta va?
3. Knji žev ni rod, knji žev na vr sta, ža nr, pod vr sta, for ma, ob lik?
4. Stil, stil ska for ma ci ja, stil ska epo ha (raz do blje), stil ski kom pleks, stil ska cr ta?
S ob zi rom da ste se Vi ba vi li tim pro ble mi ma (ba rem ne ki ma od njih ili 

slič nih), bi lo bi mi ve o ma dra go da iza be re te gru pu ili ter min ko ji Vas za ni ma i 
sta vi te se u ulo gu nje go va advo ka ta. Za miš ljam na i me pot hvat kao ne ku vr stu 
ro und ta ble-a s „tvr dom je zgrom“ stal no za du že nih lju di i „sa te li ti ma“ za in te re-
so va nih. Rad ni za da ci sa sto ja li bi se u pri pre ma nju 10-15 mi nu ta iz la ga nja o 
po je di nom ter mi nu (eti mo lo gi ja, ge ne za, re fe rent no po lje, pro ble mi); po sli je iz-
la ga nja sli je di la bi ras pra va.

Ra zu mi je se da je je ovaj na crt u svim svo jim aspek ti ma otvo ren kri ti ci, 
su ge sti ji i pre i na ci; sve bi to sa mo do bro doš lo i ja bih Vam na to me bio po seb no 
za hva lan. U do sa daš njem an ke ti ra nju, da ka ko ne slu žbe nom, pro jekt je na i šao na 
li je pi od ziv i na dam se da ću u nje go voj re a li za ci ji mo ći ra ču na ti i na Va šu po moć.

Mo žda ne će bi ti na od met da Vam ka žem još i to ka ko se se si je odr ža va ju 
sva kog dru gog če tvrt ka. Pre ci zne ter mi ne na rav no još ne mam. 

U oče ki va nju od go vo ra, sr dač no Vas po zdra vljam,
Vla di mir Bi ti

Kra še va 34
41000 Za greb

2.

Za greb, 12. si ječ nja 87.
Poš to va ni pro fe so re Pe tro vi ću,
Po zi vam Vas da u po vo du iz la ska Va še knji ge Ob lik i smi sao bu de te gost 

Sek ci je za te o ri ju knji žev no sti Hr vat skog fi lo loš kog druš tva. Pred la žem Vam dva 
ter mi na ko ji ma ras po la že mo u ve lja či: 12. i 26. Vo lio bih da to bu de uvod na si-
jed ni ca ljet no ga se me stra, s ob zi rom na pa žnju što ju je Va ša knji ga iza zva la u 
Za gre bu, ali iz bor na rav no pre puš tam Va ma. U slu ča ju da Vam ve lja ča uop će ne 
od go va ra, mo že mo ter min pre mje sti ti na ožu jak. Mo gu Vam od mah sa op ći ti da 
bi o Va šoj knji zi go vo ri li Pa vao Pa vli čić, Zo ran Kra var i An drea Zla tar, na kon 
če ga bi bi la otvo re na di sku si ja.
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U oče ki va nju Va šeg od go vo ra, sr dač no Vas po zdra vljam,
Vla di mir Bi ti

Vla di mir Bi ti
Ru deš ka ce sta 154/III
41000 Za greb

3.

[недатирано 1987.]
Dra gi ko le ga Bi ti,
Imam za Vas jed nu do dat nu mol bu – ni je po svoj pri li ci ni po treb no da Vam 

je ja vljam, ali ne znam da li je iz na šeg cir ku la ra i iz usme nog do go vo ra o zbor ni ku 
na sku pu bi lo to do volj no ja sno: mi, na i me, ne će mo u zbor ni ku ob ja vlji va ti ni za pis 
pa, na ža lost, ni pri kaz di sku si je sa sku pa. To zna či da ne bi bi lo umje sno da se u 
ra do vi ma u zbor ni ku pro cje nju ju dru gi ra do vi ko ji se tek tu u zbor ni ku ob ja vlju ju: 
bi li bi ti dru gi au to ri sta vlje ni u ne rav no pra van po lo žaj, a iz van kon tek sta či ta ve 
di sku si je na sku pu ta kve bi po je di nač ne pro cje ne dje lo va le vr lo neo bič no.

Bi lo bi po sve u skla du sa na šom te žnjom ne po sred nom di ja lo gu me đu raz-
li či tim gle diš ti ma što ste na sku pu svo je op će na po me ne iz re kli omje ra va ju ći ih 
pre ma miš lje nji ma što su ih pri je Vas upra vo tu is ka za li dru ge ko le ge. Ali u pi-
sa nom tek stu, pret po sta vljam, na mje ra va li ste vje ro vat no i sa mi, ako ste zna li da 
za pis di sku si je ne će mo ob ja vlji va ti, da te re fe ren ce na miš lje nja na sku pu usme no 
iz re če na za mje ni te re fe ren ca ma na srod na ili ista miš lje nja u pi sa nom ob li ku već 
ob ja vlje na.

Hva la Vam, sva ka ko, što ste na skup doš li i ja sno svo je gle diš te ar ti ku li ra li. 
Šte ta je što ni je bi lo vi še vre me na za di sku si ju, ne sa mo, na rav no, o Va šem iz la-
ga nju. Ova ko, ma da je skup bio, mi slim, iz u zet no us pje šan, raz li či ta te o rij ska 
gle diš ta vi še smo za pra vo iden ti fi ci ra li ne go ui sti nu ras pra vi li.

Sr dač no Vas po zdra vlja [Sve to]

4.

Za greb, 23. 12. 87.
Poš to va ni pro fe so re Pe tro vić,
Pri mio sam Va šu po ru ku. Mo že te bi ti spo koj ni, ne mam ja niš ta pro tiv Bu-

gar skog, Ra do va no vi ća i Lo zi ce i ni je mi bi lo ni na kraj pa me ti da se nji ma ba vim 
u svom tek stu. Ako već ni gdje dru gdje, čo vjek ba rem u tek stu mo že iza bra ti di ja-
loš ke part ne re... pa će spo me nu ti, u sva kom po gle du sim pa tič ni deč ki, po lo gi ci 
stva ri iz o sta ti. 

Ra dim na tek stu za Vaš Zbor nik, ali se bo jim da će me slo že ne obi telj ske i 
po slov ne pri li ke spri je či ti da ga za vr šim do No ve go di ne. Vje ru jem da mo je za-
kaš nje nje ne će bi ti ve će od 10 da na i mo lim Vas da me zbog to ga is pri ča te.
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Že lim Vam li je pe no vo go diš nje pra zni ke i rad no plod nu 1988, za hva lju ju ći 
Vam još jed nom na po zi vu za sa vje to va nje i str plji vo sti ko jom ste me „iz dra ža li“.

Sr da čan po zdrav, VBi ti

5.

Za greb, 15. II. 1988.
Dra gi ko le ga Pe tro vić, 
Hva la za str plji vost ko jom ste če ka li na moj pri log zbor ni ku. Dok sam ra dio 

na nje mu, po ka za lo se – ka ko to već bi va – da sam mo rao „pro vo di ti do pun ska 
či ta nja“ u ve ćem op se gu ne go što sam is pr va oče ki vao. Za to sam pre ko ra čio rok 
neš to vi še ne go što sam že lio. Osta je mi sa mo na da da će me ma kar trud ko ji sam 
ulo žio do ne kle oprav da ti i – da ni sam baš po sljed nji ko ji ša lje tekst!

Vaš skup ostat će mi u sje ća nju po od lič noj or ga ni za ci ji, kul tur noj i ko le gi-
jal noj pre pi sci ko ja mu je pret ho di la i sli je di la. Još jed nom Vam se za hva lju jem 
na po zi vu i na tr pe lji vo sti ko ju ste oči to va li pre ma mom „ose buj nom“ na či nu 
di sku si je; ja sam na vi kao sno si ti nje go ve kon ze kven ci je, i spre man sam to či ni ti 
i da lje, ali ne bih vo lio da ste ih ko jim slu ča jem mo ra li sno si ti Vi osob no.

Ko ri stim pri li ku da Vas oba vi je stim da sam u jed nom pri ka zu na še ak tu el-
ne knji žev no-te o rij ske si tu a ci je, ko ji će bi ti ob ja vljen u na red nom bro ju Fi lo zof skih 
is tra ži va nja, upu tio ne ko li ko glo bal no-me to do loš kih kri tič kih pri mjed bi na Vaš 
rad – toč ni je, na onaj nje gov uski aspekt ko ji se na me tao mom in te re snom okvi ru 
u tom član ku. Ne pri da jem tom svom tek stu oso bi tu va žnost, ali ću Vam ipak, ako 
to že li te, po sla ti fo to ko pi ju i pri je no što bu de ob ja vljen. Ra zu mi je se da sto jim 
na ras po la ga nju za sve vr ste di ja lo ga.

S poš to va njem i sr dač nim po zdra vom,
Vla di mir Bi ti

P. S. Ba ci te, mo lim Vas, po gled na moj „sum mary“. Sa sta vljao sam ga sâm 
i ni sam baš uvje ren da je je zič ko bes pri je ko ran.

6.

No vi Sad, 22. II 1988.
Dra gi ko le ga Bi ti,
Do bio sam Vaš pri log za zbor nik. Hva la Vam što ste pa žlji vo pri re di li tekst, 

ta ko da sam ga od mah mo gao uze ti u re dak ci ju. U glav nom di je lu tek sta i tip fe le ra 
je bi lo sve ga ne ko li ko. Vi še sit ni ca ima u bi lješ ka ma.

Kao tip fe le re sam shva tio i is pra vio ri je či ta ko da sa da gla se na str. 21 as su-
jet tis se ment, na str. 23 tex te général, u bilj. 17 Aktualität, u bilj. 18 Lin gu i stik 
(bez The), u bilj. 36 Syntax, u bilj. 39 Problèmes, Théorie, u bilj. 55 métho de.

Mo lim Vas pro vje ri te pri je vod ci ta ta iz Cul le ra na str. 6. U ori gi na lu je de-
sig na ted, tj. ozna čen, ime no van ili sl. (a ne de sig ned što bi mo glo bi ti i ustro jen), 
de vi ant, tj. onaj ko ji za stra nju je ili od stu pa ( a ne de ri ved, što bi bi lo iz ve den), 
sup po sedly, tj. to bo žnji, pri vi dan (a ne sup po sed, pret po sta vlje ni).
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Sla že te li se da na str. 23 iz o sta vim na vod ni ke uz „ka pi ta li za ci je i mo no po-
li za ci je“ (stva ra ju uti sak da je iz raz ci tat a za pra vo je, po go to vu uz pri mje nu na 
osje til ne mo da li te te, slo bod na in ter pre ta ci ja)?

Na ziv pe ri o dič ke pu bli ka ci je u bi lješ ka ma naj o bič ni je ne kur zi vi ra te i ne 
sta vlja te u na vod ni ke, ali ne ki put kur zi vi ra te (bilj. 9, 17 – tu i Di ac ri tics, u bilj. 
23 Di ac ri tics – 30) i jed nom sta vlja te na vod ni ke (bilj. 47). Da ujed na čim sve pre-
ma naj o bič ni jem?

Pi še te izd. Pre ma engl. edi ted by u bilj. 1, 2, 3, 39, 36; Engl. iz raz se ko ri sti 
sa mo za ured ni ka knji ge, ni kad za iz da va ča (čak ni u smi slu iz da va ča neo bja vlje-
nog tek sta i sl.), pa bi bi lo bo lje da se pi še ur. ili prir. Da ta ko pro ve dem?

Mo ra te ujed na či ti pi sa nje ru skih na slo va u bi lješ ka ma 10, 17, 47, 49. Sa da 
ide te od tran sli te ra ci je (Is ku stvo) do ra di kal ne fo ne ti za ci je po na šem iz go vo ru 
(So vjet sko je). Bi lo bi, na rav no, naj bo lje ići na u nas pri hva ćen tip me đu na rod ne 
tran sli te ra ci je (ako ne na ru sku ći ri li cu). Lu ri ja u bilj. 10 u bi bli o graf skom po dat-
ku sva ka ko je Alek san dr. U bilj. 53 – ka ko je fak tič ki na pi sa no ime Vi got skog uz 
to ame rič ko iz da nje? Ne će bi ti Lav; pre zi me na en gle skom obič no pi šu Vygotsky.

U bilj. 24 ime Fre de ric bo lje je skra ti ti na ini ci jal; čo vjek se zo ve Fre dric a naš 
mu pri je vod, sa da vi dim, ime za i sta na vo di kao Fre de ric; ini ci ja lom bi smo iz bje gli i 
ne tač nost po da tka i za htjev da ime na vo di mo ka ko je u ob ja vlje noj knji zi oti snu to.

Re zi me će mo, na rav no, da ti da se pa žlji vo do tje ra, ali bi, mi slim, onom ko 
to bu de ra dio po mo gla i Va ša hr vat ska ver zi ja, ka ko ne bi od stu pio od zna če nja 
ko je že li te ko mu ni ci ra ti (na jed nom ili dva mje sta bar ja sam o to me ne si gu ran).

Mo lim Vas, ukrat ko, po mo zi te mi za ovih ne ko li ko sit ni ca.
Mi slim da pre tje ru je te u bri zi oko ono ga što zo ve te svo jim ose buj nim na či nom 

di sku si je. Bio je mo žda ma lo bez o bra zan ali u osno vi simp ti čan – ne vje ru jem da 
je iko ga baš ozbilj no po vri je dio, a smi ješ no je i mi sli ti da je me ni mo gao pro iz ve sti 
ne ke ne pri li ke, ni je ih i ne će ih, si gu ran sam, pro iz ve sti ni Va ma. Ve ći na lju di, 
pret po sta vljam ipak mi sli da je ma lo bez o bra zlu ka bo lje ne go mr tvo mo re.

Sva ka ko ću pro či ta ti, ako to že li te, Va še „glo bal no-me to do loš ke kri tič ke 
pri mjed be“ na svoj rad. Ne ma, me đu tim, ni ka kve po tre be da se gnja vi te pra ve ći 
fo to ko pi ju, po go to vo kad ni sa mi tom tek stu ne pri da je te oso bi tu va žnost. Bo že 
zdravlja, mo gu sa če ka ti dok bu de ob ja vljen.

Sr dač no Vas po zdra vlja [Sve to]

7.

Za greb, 26. II 1988.
Dra gi ko le ga Pe tro vić,
Hva la za po zor nu lek tu ru mog pri lo ga. Od go vo rit ću Vam po „toč ka ma“.
Ne mam pri mjed bi na is prav ke tip fe le ra. Žao mi je da ih se na kra ju ipak 

to li ko pro vu klo. 
U pra vu ste, dje lo mi ce, što se ti če Cul le ra. Ja sam ga ci ti rao iz svo jih bi lje ža-

ka, ali sam na knad nim pro vje ra va njem utvr dio da je pri je vod do i sta ne pre ci zan. 
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Je di no što u mom pri mjer ku knji ge ipak sto ji „sup po sed“, a ne „sup po sedly“. Ukrat-
ko, pri je vod bi sa da gla sio: „pr vi član mo že mo vi dje ti kao po se ban slu čaj počelâ 
ozna če nih dru gim čla nom ko ji je u tom pro ce su pre o bra žen. Ra zu mje va nje rub nog 
čla na u ot klo nu po sta je uvje tom ra zu mi je va nja pret po sta vlje nog pr vo bit nog čla na.“

Pri hva ćam Va šu su ge sti ju da se iz o sta ve na vod ni ci uz ci tat iz J. J. Go u xa 
(str. 23).

Ujed na či te na zi ve pe ri o dič kih pu bli ka ci ja po na ho đe nju.
Ima te pra vo što se ti če pri je vo da „edi ted by“. Sklo ni ji sam rje še nju „pri re đi vač“.
Što se ru skih na slo va ti če, ujed na či te ih u skla du s me đu na rod nom tran sli-

te ra ci jom; pri zna jem da sam u to me bio ne si gu ran, jer sam u ru skom je zi ku pot-
pu ni au to di dakt. Ne na vo dim to kao is pri ku, već sa mo kao ob jaš nje nje svo jih 
ne u jed na če no sti. Što se ti če bi lješ ke 53, ne mam pri ru ci knji gu, ne go sa mo bi lješ ke 
iz nje. U bi lješ ka ma sto ji L. Vygot skij, a pro vje ra va njem ne kih dru gih iz vo ra 
utvr dio sam da je ime do i sta na pi sa no u ame rič kom iz da nju. La va mo že mo skra-
ti ti na L. da bi smo iz bje gli even tu al nu greš ku, kao i u slu ča ju Ja me so na u bilj. 24.

Pri la žem hr vat sku ver zi ju sa žet ka.
Ni sam Vam na vo dio svoj čla nak u ko jem Vas spo mi njem za to da bi ste se 

gnja vi li nje go vim či ta njem, ni ti za to što imam po seb nu že lju da ga Vi pro či ta te. 
Ne mam ni ka kve am bi ci je da or ga ni zi ram re cep ci ju svo jih tekstovа, ne ka ona 
sa mo uzme tok ko ji joj je su đen. Sma trao sam sa mo da će bi ti u skla du s ko rekt-
nim od no si ma ako Vas upo zo rim da sam se Va ma ba vio, i da će bi ti pri stoj ni je 
ako to uči nim ja ne go ne tko dru gi. Ci je nim, na rav no, i Vaš sud i Vaš rad – bez 
ob zi ra na kri tič ke pri mjed be ko je sam upu tio jed nom nje go vom aspek tu – ali ipak 
svo je tek sto ve pre puš tam su du jav no sti ili, ako čak ho će te, su du ono ga ko ga Bah-
tin zo ve „tre ćim u di ja lo gu“. Naš even tu al ni spor oko ne kih pro ble ma za me ne je 
za ni mljiv sa mo uto li ko uko li ko se od vi ja u tom „su diš tu“.

Ali, da za vr šim ovo su ho par no pi smo ma lom ša lom. Sro čio sam na te mu 
Va še opre ke „ma lo bez o bra zlu ka“ – „mr tvo mo re“ je dan pri god ni še ste rač ki ka-
tren ko ji bi tre bao ugru bo od ra zi ti moj stav pre ma toj „stva ri“, pa spa da u do me nu 
tzv. mi sa o nog sti ho kle pa nja. Evo ga:

Bez o bra zno vo le
oni što su do le.
Oni što su go re
vo le mr tvo mo re.

Sr dač no Vas po zdra vljam,
Vla di mir Bi ti

Др Рад ми ла Д. Ги кић Пе тро вић
rad mi la gi kic @gmail.com 

Др На та ли ја И. Лу до шки
Зре ња нин ска гим на зи ја
Зре ња нин
na ta li ja lu do ski@g mail.co m



ИСТРАЖИВАЊА

UDC 821.163.41-31.09 Pavić M.

Др Мир ја на Д. Бо ја нић Ћир ко вић

ТИ ПО ЛО ГИ ЈА ЧИ ТА ЛА ЦА У РО МА НИ МА МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЋА  
У КОН ТЕК СТУ СА ВРЕ МЕ НИХ ТЕ О РИ ЈА ЧИ ТА ЊА  

(ау тор ски са же так)

Овај рад пред ста вља део ши рег ис тра жи ва ња ка рак те ри сти-
ка и функ ци ја фи гу ре чи та о ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа у 
кон тек сту ме то до ло ги је (са вре ме них) те о ри ја чи та ња, ко ја чи ни 
основ Па ви ће ве екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке. Ис пи ти ва ње 
на ве де не те ме ре зул то ва ло је си сте ма ти за ци јом у ви ду из два ја ња 
кон крет них ти по ва чи та ла ца у Па ви ће вим ро ма ни ма и на цр том за 
гру пи са ње пре ма кри те ри ју ми ма уте ме ље ним у (са вре ме ним) тео-
ри ја ма чи та ња: ни воу на ра тив не ко му ни ка ци је, сте пе ну чи та о че вог 
(ак тив ног) уче шћа у кре и ра њу зна че ња де ла, „пред ме ту“ чи та ња и 
ка рак те ри сти ка ма ем пи риј ског чи та о ца у уло зи ен ко ди ра ног чи та о ца.

Кључ не ре чи: те о ри је чи та ња, ен ко ди ра ни чи та лац, ау тор ска 
пу бли ка, ин тер ак ци ја, ем пи риј ски чи та лац, зна че ње.

1. О ме то до ло ги ји ис тра жи ва ња ти по ва чи та ла ца у на у ци о књи жев-
но сти. Из два ја ње ти по ва чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, опис њи-
хо вих ка рак те ри сти ка и функ ци ја у про це су чи та ња ком плек сан је про блем 
пре вас ход но због по ли се мич но сти тер ми на читалац у кон тек сту ме то до-
ло ги је на у ке о књи жев но сти, по том због до дат ног усло жња ва ња овог пој ма 
у по е ти ка ма ства ра ла ца ле пе књи жев но сти, на ро чи то „дво за на џи ја“ по пут 
на уч ни ка и пи сца Ми ло ра да Па ви ћа и, нај зад, због дис пер зив ног, не си сте-
ма ти зо ва ног и у ве ли кој ме ри ди ску та бил ног ме то до ло шког окви ра (са вре-
ме них) те о ри ја чи та ња чи је је стра те ги је и по тен ци ја ле Ми ло рад Па вић 
ис тра жи вао у сво јим ли те рар ним и на уч ним ра до ви ма.1 Ме тод ко јим смо 

1 Пр ва на уч на мо но гра фи ја ко ја је осве тле ла ка рак те ри сти ке и зна чај фи гу ре ак тив-
ног чи та о ца у по е ти ци Ми ло ра да Па ви ћа је сте Ха зар ска при зма (1991) Јо ва на Де ли ћа. У 
окви ру раз ма тра ња ста ту са чи та о ца у Па ви ће вој по е ти ци, Де лић (1991: 228) за кљу чу је да 
је Па ви ће ва про за на ме ње на пре вас ход но кре а тив ном чи та о цу – „лу ка вом“, „срећ ном про-
на ла за чу“, ко ји то ком про це са са зна ва ња књи жев ног де ла ак ти ви ра осе ћај ност и за нос, 
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до шли до по ста вље ног ци ља та ко ђе је ком плек сан јер се са сто ји из ви ше 
по дроб них раз ма тра ња при ро де и ста ту са чи та о ца. У до ме ну на у ке о књи-
жев но сти ис тра жен је ди ја хро ниј ски раз вој те о ри ја чи та ња, а у по гле ду 
по е ти ке Ми ло ра да Па ви ћа ана ли зи ра ни су ње ни укр шта ји са са вре ме ним 
те о ри ја ма чи та ња у књи жев но у мет нич ким и књи жев но те о риј ским де ли ма 
овог пи сца. Да кле, пут до по ста вље ног ци ља имао је сле де ће ета пе:

1. Од ре ђи ва ње ме то до ло шког окви ра Па ви ће ве те о ри је чи та ња у ме ђу-
ре ла ци ји на уч них и књи жев но у мет нич ких ра до ва, те у кон тек сту (са-
вре ме них) те о ри ја чи та ња где се осве тља ва при сва ја ње, мо ди фи ка ци ја 
од ре ђе них те о риј ских по став ки и по ле мич ка ре ла ци ја пре ма њи ма.2

ко ји спрем но при хва та пра ви ла игре ко ја је по ста вио пи сац и ко ји је, ка ко овај ау тор иш-
чи та ва из ме ђу Па ви ће вих ре до ва, по ли хи стор и еру ди та. Пи шу ћи о ста ту су чи та о ца у 
па ви ћев ској но вој тек сту ал но сти, Алек сан дар Јер ков је ука зао на ства ра лач ко (фор мо-
твор но) чи та ње као оп ште ме сто Па ви ће ве по е ти ке. Опи су ка рак те ри сти ка и функ ци је 
ен ко ди ра ног чи та о ца Па ви ће вих ро ма на, али и из ван тек стов ног чи та о ца у уло зи им пли-
цит ног чи та о ца, зна чај но су до при не ли Ми хај ло Пан тић (1987), Ни ко ла Ми ло ше вић (1994), 
Ханс Ро берт Ја ус (1997), Фран соа Ле фе вр (1997) и Пе тар Пи ја но вић (1998). У тек сто ви ма 
Ми о дра га Ра до ви ћа, Ја сми не Лу кић, Са ве Да мја но ва и Ја сми не Ми хај ло вић уо ча ва се тен-
ден ци ја ка опи су Па ви ће ве по е ти ке отво ре ног де ла и из два ја њу спе ку лар ног чи та о ца као 
ти па ен ко ди ра ног чи та о ца ро ма на по ме ну тог пи сца. Ис тра жи ва ња но ви јег да ту ма (Жив-
ко вић 2010, од но сно 2016, Та та рен ко 2013) усме ре на су ка опи су стра те ги ја ин тер тек сту ал-
ног и фор мо твор ног чи та ња де ла по ме ну тог пи сца. Иа ко је не при род не еле мен те у Па ви-
ће вим де ли ма са гле да ва ла као не функ ци о нал не, Ја сми на Ах ме та гић (2005) је по ста ви ла 
те мељ за ана ли зу не при род них стра те ги ја чи та ња де ла овог пи сца. 

2 С об зи ром на то да смо се у ра ду опре де ли ли за пред ста вља ње де ла ис тра жи ва ња 
ко је се од но си на ти по ло ги ју чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, украт ко ће мо ука за-
ти на уви де о Па ви ће вој те о ри ји чи та ња. Па ви ће ва кон цеп ци ја де ла као шти ва за тре ни ра-
ње но вих на чи на чи та ња мо же се ту ма чи ти као ком про мис овог све ко ли ког по зна ва о ца 
књи жев но сти са не за у ста вљи вим от кли за ва њем сми сла као не пре ста ним пра ти о цем чи на 
чи та ња. Ка на ве де ној бор би Па вић је усме рио и ко ри сни ке и узор не (по све ће не, ха зар ске) 
чи та о це. Њи хо ве функ ци је су са мо на из глед одво је не јер ни Па вић, као ни Ум бер то Еко 
(2001: 38), не ели ми ни ше мо гућ ност да „из не ке игре за по че те као упо тре ба на кра ју про-
ис тек не ви спре но и ства ра лач ко ту ма че ње – и обрат но.“ Ка ко сва ко но во чи та ње не ме ња 
са мо „шти во“, већ и чи та о ца услед оно га што ма ло-по ма ло от кри ва о књи зи, две Па ви ће ве 
гру пе чи та ла ца ни су ја сно оме ђе не. Та ко ђе, уз упо тре бу и ту ма че ње, Па вић не не ги ра чи-
та ње као ме ша ви ну ова два прин ци па. По ме ну та бор ба са от кли за ва њем сми сла са ко јом 
се у ко штац хва та ју ко ри сни ци, ту ма чи или они ко ји би ра ју сред њи пут, иа ко се за вр ша ва 
по бе дом овог пр вог, у Па ви ће вој те о ри ји не упу ћу је на пе си ми стич ку ви зи ју чи та ња као 
от кри ва ња нај ду бље, тај не по ру ке/ко да књи жев ног де ла. Чи та ње као, ба ја ров ски ре че но, 
из не дра ва ње крх ке и крат ко трај не спо зна је, Па вић са гле да ва из крај ње су прот ног аспек та 
– се ман тич ког по тен ци ја ла ко ји упу ћу је по зив на игру из на ла же ња без број на чи на чи та ња. 
У овом кон тек сту, чи та ње се пре вас ход но са гле да ва као кре а ци ја, а број ни про це пи, не до-
ста ци и нео д ре ђе но сти упу ћу ју на то да се чи та ње схва ти као сред ство ин вен ци је – из на-
ла же ња соп стве ног пу та кроз шти во и пре у зи ма ња уло ге са твор ца де ла. Ова ква кон цеп ци ја 
чи та ња по ка зу је слич ност са Еко вом (2001: 70) ко ја, на кон кон ста та ци је о не са вла ди вом 
про це су се ми о зе, упу ћу је на сво ђе ње функ ци је чи та ња на „еко но мич ну ком би на то ри ку као 
еле мен тар но и ин ту и тив но пра ви ло ко ре ла ци је“. Од ро ма на Уну тра шња стра на ве тра 
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2. Пре ци зно ме то до ло шко по ја шње ње син таг ме „чи та лац у тек сту“, ука-
зи ва ње на ње не ка рак те ри сти ке и функ ци је у до ме ну ин тер ак ци је са 
тек стом и стра те ги ја ак тив ног чи та ња и, по том, осве тља ва ње ни јан си 
и мо ди фи ка ци ја овог пој ма у екс пли цит ној и им пли цит ној по е ти ци 
Ми ло ра да Па ви ћа.

3. Ин тер пре та ци ја ро ма на Ми ло ра да Па ви ћа са аспек та ен ко ди ра них, 
ин тен ди ра них и за сен че них ста за чи та ња.

4. Из два ја ње ти по ва чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, опис њи хо-
вих за јед нич ких ка рак те ри сти ка и спе ци фич но сти; ис пи ти ва ње њи хо ве 
ре ла ци је уну тар јед ног ро ма на, ме ђу ре ла ци је са оста лим ти по ви ма 
ен ко ди ра них чи та ла ца у дру гим Па ви ће вим ро ма ни ма, спе ци фич не 
мул ти пли ка ци је и праг ма тич ког аспек та по ме ну тих кон це па та; ука-
зи ва ње на је дин ствен тип чи та о ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа; на-
ла же ње ме то до ло шки уте ме ље ног кри те ри ју ма за мо гу ће гру пи са ње 
чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа. 
У ме то до ло ги ји на у ке о књи жев но сти, по јам чи та лац озна ча ва ен ко-

ди ра ну стра те ги ју (ак тив ног) чи та ња, али се њи ме не рет ко алу ди ра и на 
од ре ђе не ком пе тен ци је ко је тре ба да по се ду је ем пи риј ски чи та лац у уло зи 
ен ко ди ра ног чи та о ца. Та ко ђе, ова кав ме то до ло шки и ког ни тив ни оквир 
пој ма чи та лац при зи ва ори јен та ци ју усме ре ну ка ин тер ак ци ји чи та о ца са 
тек стом и опи су про це са ак тив ног (ин тер ак тив ног, са рад нич ког) чи та ња – 
те о ри је чи та лач ког од го во ра. Ме ђу тим, по јам чи та лац не са мо да је ви ше-
зна чан у по ме ну тој ме то до ло шкој ори јен та ци ји, већ је не за о би ла зан про блем 
уну тар свих прет ход них и по то њих има нент них и спо ља шњих при сту па у 
про у ча ва њу књи жев ног де ла.3 Ди ја хро ниј ски пре глед (књи жев но)те о риј-
ске ми сли о чи та о цу до вео је до за кључ ка да те о ри је чи та ња као ме то до ло-
шка ори јен та ци ја „жи ве“ од ан ти ке, а у да на шње вре ме (дру гој де це ни ји 
два де сет и пр вог ве ка) ви тал ни је су не го ика да.4 

уо ча ва се Па ви ће во им пли цит но по и гра ва ње са пост кла сич ним стра те ги ја ма чи та ња. Пре-
и спи ти ва ње по ме ну тих по став ки кон кре ти зо ва но је кроз умно жа ва ње им пли цит ног ау то ра 
као ефек та чи та ња Уну тра шње стра не ве тра, пре и спи ти ва ње по став ки не при род не на ра-
то ло ги је (кон цеп та мр твог на ра то ра у Дру гом те лу и по тен ци ја ла не при род ног чи та ња из 
аспек та да тог кон цеп та), ем па тич ко-етич ки мо дел чи та ња као по вла шће ну „ста зу“ Ве штач ког 
мла де жа, тран сак ти во чи та ње као стра те ги ју Уни ка та и про блем на ра тив не (не)ко хе рен-
ци је у По зо ри шту од хар ти је.

3 Тер ми но ло шки кор пус те о ри ја чи та лач ких од го во ра об у хва та им пли цит ног чи-
та о ца Вол фган га Изе ра, су бјек тив ног чи та о ца Деј ви да Бли ча, ин фор ми са ног чи та о ца и 
ин тер пре та тив ну за јед ни цу Стен ли ја Фи ша, ар хи чи та о ца Мај кла Ри фа те ра, Еко вог мо-
дел˗чи та о ца, тран сак тив ног чи та о ца Нор ма на Хо лан да и дру ге ма ње при хва ће не кон цеп те.

4 У нај ши рем зна че њу, те о ри је чи та ња као ме то до ло шка ори јен та ци ја кон сти ту и са не 
су у ан ти ци, пре ци зни је уну тар та да шње по е ти ке и ре то ри ке као ди сци пли на про у ча ва ња 
књи жев но сти и про зних не ли те рар них фор ми (бе се да). Раз ма тра ња ве шти на уве ра ва ња и 
на го во ра ре чи ма, што је био пред мет Ко рак со ве, Ти си ји не, Гор ги ји не ре то ри ке (5. век пре 
но ве ере), Пла то но вих ди ја ло га (на ро чи то Фе дра), Ари сто те ло ве Ре то ри ке, Те о фра сто вог 
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Ка да је у пи та њу ти по ло ги ја чи та ла ца, ме ђу те о ре ти ча ри ма чи та ња 
кон сен зус је по стиг нут је ди но у ве зи са основ ном по де лом уну тар ове ка-
те го ри је, те се као ње не две нај ши ре ску пи не из два ја ју она ко ја се од но си 
на фик тив ног и она ко ја се од но си на ре ал ног (ем пи риј ског) чи та о ца (ка да 

спи са О сти лу, те Квин ти ли ја но вог Обра зо ва ња го вор ни ка, са мим тим што за пред мет 
ана ли зе има ју го вор и ми сли – по Ари сто те лу са став не де ло ве за јед нич ке бе сед ни штву и 
„пе сни штву“, да ла су зна ча јан до при нос те о ри ја ма о чи та о цу (у ан тич ко вре ме – слу ша о цу) 
и о стра те ги ја ма чи та ња у ци љу успе шни јег пре но ше ња ора то ро вог ис ку ства на слу ша о це, 
те убе ђи ва ња слу ша о ца у ве ро ват ност, увер љи вост и са знај ни аспект оно га о че му се бе-
се ди. Уну тар ру ског фор ма ли зма, кроз чи та ње као про ду же ну пер цеп ци ју и оне о би ча ва ње, 
и па ра лел но са ру ским фор ма ли змом – кроз фе но ме но ло ги ју, те о ри је чи та ња по ка зу ју се 
не за о би ла зном те мом чак и ка да је да та ме то до ло шка ори јен та ци ја фо ку си ра на на пот пу но 
су прот ни пол (де ло као за тво ре ну и до вр ше ну фор му) у од но су на чи та о ца као јед ног од 
ви до ва кон тек сту а ли за ци је де ла. По че так те о риј ски и ме то до ло шки осве шће ни јег ин те ре-
со ва ња за про цес чи та ња, кон цепт и уло гу чи та о ца у том про це су на ла зи мо у фе но ме но ло шком 
ме то ду, а он је да нас ми сао во ди ља и за јед нич ка нит ком плек сног си сте ма те о ри ја чи та ња 
до ко јег је до ве ло отва ра ње на ра то ло шких ис тра жи ва ња ка по стиг ну ћи ма пси хо ло ги је, 
ког ни тив них те о ри ја, не у ро би о ло ги је, ме то ду сту ди ја кул ту ре и др. Као дру га ме то да кључ-
на за да љи (и ду бљи) раз вој те о ри ја чи та ња из два ја се те о ри ја ре цеп ци је, афир ми са на 60-их 
го ди на 20. ве ка у не мач ким и пољ ским уни вер зи тет ским цен три ма. До при нос ове те о ри је 
у од но су на фе но ме но ло шки (уоп ште ни ји, ап стракт ни ји) опис про це са ак тив ног чи та ња 
на ла зи се у ве ћем усме ре њу ка ин тер ак ци ји ем пи риј ског чи та о ца са тек стом и угра ђе ним 
стра те ги ја ма чи та ња (ка сни је об у хва ће них пој мом им пли цит ног чи та о ца). Ујед но, те о ри је 
ре цеп ци је су про цес чи та ња отво ри ле ка књи жев ној исто ри ји, те су на сто ја ле да осве тле 
ла нац при је ма од ре ђе ног књи жев ног де ла и њи хо ву ме ђу за ви сност од књи жев но и сто риј ских 
епо ха и дру штве них, кул тур них и по ли тич ких усло ва од ре ђе ног вре ме на. Та ко ђе, те о ри је 
ре цеп ци је отво ри ле су пут ка за ли ха ма чи та о че вог ис ку ства (књи жев ног, дру штве ног, лич-
ног) као окви ра (хо ри зон та) ко ји пре ди спо ни ра чи та ње и са мим тим зна чај но усме ра ва 
про цес ре цеп ци је. Ме ђу тим, кључ ни кон цепт ен ко ди ра ног чи та о ца (на ра те ра) афир ми ше 
се у ди ја ме трал но су прот ној ме то до ло шкој ори јен та ци ји – струк ту ра ли зму док, у од но су 
на те о ри је ре цеп ци је, чи та о че вом до жи вља ју тек ста ви ше би ва ју окре ну те чи ка шке ре то-
рич ке те о ри је чи та ња од Р. С. Креј на, пре ко Веј на Бу та, па на да ље. Кључ на ме то до ло шка 
ори јен та ци ја у чи јем је фо ку су про цес чи та ња (углав ном ем пи риј ски, лич ни, тран сак тив ни), 
до жи вљај да тог тек ста и опис чи та о че вих ре ак ци ја (од го во ра, од зи ва) на тек сту ал не сиг-
на ле, је сте кри ти ка чи та лач ког од го во ра, афир ми са на у ери те о ри је ре цеп ци је, а па ра лел но 
са струк ту ра ли стич ким по став ка ма у про у ча ва њу књи жев но сти. За пра во, кри ти ча ри чи та-
лач ког од го во ра су и са ми про ла зи ли кроз фе но ме но ло шку, фор ма ли стич ку и ре цеп ци о-
ни стич ку фа зу. На ра то ло шка ис тра жи ва ња се 80-их и 90-их го ди на 20. ве ка ви ше не го 
ика да у исто ри ји овог ме то да при бли жа ва ју ин тер ак ци ји тек ста и чи та о ца. На ра то ло шки 
за о крет, да нас оп ште у сво је на син таг ма, по ред то га што се ман тич ки по кри ва ин те ре со ва ње 
на ра то ло ги је за не фик циј ске и не на ра тив не тек сто ве, те за ши ре по ље дру штве но ху ма ни-
стич ких и при род них на у ка ода кле обо га ћу је свој ме то до ло шки кор пус, та ко ђе им пли ци ра 
за о крет ка чи та о цу и те о ри ја ма чи та ња. Ста вља ју ћи на гла сак на чи та о чев до жи вљај и 
ис ку ство на ра ти ва, те из овог угла пре о сми шља ва ју ћи сво је кла сич не кон цеп те, са вре ме на 
(пост кла сич на) на ра то ло шка ис тра жи ва ња у пот пу но сти су пре шла у по ље те о ри ја чи та ња. 
За пра во, пост кла сич не на ра то ло ги је, на ро чи то њи хо ва ре то рич ка и ког ни тив на ори јен та-
ци ја, са пу ним пра вом мо гу се си но ни мич но од ре ди ти као те о ри је чи та ња.
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је у пи та њу ње гов он то ло шки ста тус), од но сно кон цеп ти тек сту ал ног (ен ко-
ди ра ног, упи са ног) и из ван тек стов ног адре са та (ка да је у пи та њу по зи ци ја 
чи та о ца у од но су на текст, ho mo од но сно he te ro по зи ци ја). Усме ра ва ње ка 
би ло ком од ових ти по ва чи та ла ца до дат но усло жња ва раз ма тра ње да те 
ка те го ри је јер кон цепт фик тив ног чи та о ца об у хва та чи тав кор пус ко ји, од 
те о ре ти ча ра до те о ре ти ча ра чи та ња, би ва про ши рен и тер ми но ло шки5, и 
спе ци фи ка ци јом ње го вих од ре ђе них ни јан си, док се ка те го ри ја ем пи риј ских 
чи та ла ца у кон тек сту праг ма тич ки ори јен ти са них те о ри ја гра на у ре ла ци ји 
пре ма свр си тек ста, а по том у од но су на на чин и ин тен зи тет ре цеп ци је. 
Ме ђу те о ре ти ча ри ма чи та ња углав ном по сто ји сла га ње у ве зи са функ ци јом 
фик тив ног чи та о ца те се он, као кон сту ту и тив ни еле мент де ла, од но сно у 
тек сту прет по ста вље ни адре сат, са гле да ва као скуп смер ни ца у тек сту на 
осно ву ко јих ре ал ни чи та лац об ли ку је стра те ги ју чи та ња (ре цеп ци је) тек ста. 
Ме ђу ап стракт ним чи та о ци ма угра ђе ним у струк ту ру на ра тив ног тек ста, 
уну тар те о риј ско-ме то до ло шког аспек та на у ке о књи жев но сти нај ши ре су 
при хва ће ни Прин сов (1971; 1972) на ра тер и Изе ров (1971) им пли цит ни чи-
та лац. Раз ма тра ње функ ци ја ем пи риј ских чи та ла ца та ко ђе је ком плек сан 
про блем јер се те о ре ти ча ри чи та ња усме ра ва ју ка мо рал ном, со ци јал ном, 
по ли тич ком, иде о ло шком, ин те лек ту ал ном, естет ском деј ству или ефек ту 
тек ста на ре ал ну пу бли ку. 

2. ТиПологијачиТалацауроманимамилорадаПавића. И у на уч ним 
и у књи жев но у мет нич ким тек сто ви ма Ми ло ра да Па ви ћа ука зу је се на нај-
ма ње дво стру ку ко ди ра ност бе ле три стич ких де ла по ме ну тог пи сца. Као 
два основ на и нај оп шти ја чи та о ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа из два ја ју 
се по вла шће ни чи та лац (пој мов но ра зно ли ко од ре ђи ван, од ха зар ског, до 
упу ће ног) и ко ри сник (опет пој мов но ра зно ли ко од ре ђи ван). Да би смо до шли 
до ти по ло ги је чи та ла ца у Па ви ће вим ро ма ни ма, ви ше стру ко смо ис тра жи ли 
по ме ну те ен ко ди ра не чи та о це.

2.1. чиТаоци–ликовикаофигуречитања6Павићевихромана. Чи та лац 
је, нај пре, лик то пос у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа. Ро ма неск ни опус овог 
ау то ра ба шти ни чи та ву по пу ла ци ју чи та ла ца – ли ко ва нај ра зли чи ти јих 
осо би на и ин тен ци ја, од не чи та ла ца, до по све ће ни ка. Број ча но нај ма њу, али 
се ман тич ки нај зна чај ни ју ску пи на чи та ла ца – ли ко ва у Па ви ће вим ро ма-
ни ма са чи ња ва ју по све ће ни (упу ће ни, алек сан дриј ски, ха зар ски) чи та о ци, 

5 Нпр. ова квог чи та о ца Изер на зи ва им пли цит ним, а Еко узор ним, од но сно мо дел-чи-
та о цем.

6 По зи ва ју ћи се на мо но гра фи ју проф. др Сне жа не Ми ло са вље вић Ми лић (Фи гу ре 
чи та ња, Бе о град: Слу жбе ни гла сник 2013), син таг му „фи гу ре чи та ња“ ко ри сти мо као си-
но ним пој му „стра те ги је чи та ња“, те у до слов ном зна че њу при че му се оно, у кон тек сту 
овог одељ ка ра да, од но си на фи гу ре ко је се мо гу уо чи ти у ка рак те ри за ци ји ли ко ва о ко ји ма 
го во ри мо и ко је им пли ци ра ју од ре ђе ни на чин „чи та ња“ Па ви ће вих ли ко ва, и ши ре – ро ма на 
уну тар ко јег се ис по ља ва ју.
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оли че ни нај пре у лов ци ма сно ва као ко лек тив ном чи та о цу – по све ће ни ку 
усме ре ном ка нај ду бљем сло ју зна че ња („дну ха зар ског ћу па“) – спо зна ји 
исти не, јед ног, жи во та, Бо га. Лов ци сно ва усме ре ни су не то ли ко ка са др жа-
ју са мих сно ва, ко ли ко ка са вла да ва њу јед не ми стич ке ве шти не – опи су про-
це са сне ва ња, што се ман тич ки ко ре ли ра са Па ви ће вим по е тич ким ста вом 
о по све ће ном чи та њу и на ла же њу соп стве не чи та лач ке ста зе. Оп ште ме сто 
у ка рак те ри за ци ји ло ва ца сно ва је сте на да ре ност бо жан ским или ђа во љим 
свој стви ма. Овим се алу ди ра на нео п хо дан „са сто јак“ ем пи риј ског чи та о ца 
ком пе тент ног да пре у зме уло гу ау тор ске7 (упу ће не) пу бли ке Ха зар ског реч
ни ка: нат про сеч ност у ин те лек ту ал ном и кре а тив ном сми слу. По све ће ним 
чи та о ци ма, у кон тек сту Ха зар ског реч ни ка, при па да ју Ју суф Ма су ди и ње гов 
двој ник „по за на ту“, Мо ка да са ал Са фер, по том Аврам Бран ко вић, Са му ел 
Ко ен, Те ок тист Ни кољ ски и Ни кон Се васт. Ујед но, ови ли ко ви – „те о ре ти ча-
ри“ и прак ти ча ри стра те ги ја чи та ња по ме ну ти по јам са гле да ва ју ви ше стру ко:

1. као тран сме ди јал ни фе но мен: чи та ју се пи сме на, ико на, му зи ка, сан;
2. као де мон ску ве шти ну;
3. као ства ра ње јер сва ки од ових чи та ла ца свом „шти ву“ при сту па као 

де ми јург: Аврам Бран ко вић ре кре и ра исто ри ју и кул ту ру Ха за ра те 
ства ра њи хов реч ник; чи та ју ћи сно ве, Мо ка да са ал Са фер скла па влас 
Ада ма Ру ха ни ја; Те ок тист Ни кољ ски ре кре и ра жи ти ја, а у ин тер ак ци-
ји са де мон ском при ро дом Ни ко на Се ва ста спо зна је се бе; Ни кон Се васт 
ства ра ико ну ко ја гле да о ца на во ди да ме ша бо је у све сти ка ко би до спео 
до ње ног зна че ња. 
Но си лац атри бу та иде ал ног, ха зар ског чи та о ца је и Ата на си је Ра зин 

ко ји иш чи та ва сво ју при чу из по ну ђе ног шти ва, а она ујед но пред ста вља 
од го вор на про блем пре о бра жа ја овог ју на ка. По том, Сви лар – Ра зин де мон-
стри ра и стра те ги ју из о кре ну тог чи та ња, про мо ви са ну збир ком Из вр ну та 
ру ка ви ца (у кон тек сту ро ма на ре а ли зо ва ну то ком Ата на си је вог при по ве да-
ња о смр ти мај ке из пе р спек ти ве смр ти си на и мај чи ног остан ка у жи во ту). 
У Па ви ће ве ро ма неск не чи та о це са де мон ским свој стви ма мо же мо убро ја ти 
и Ав ксен ти ја Па пи лу (По след ња љу бав у Ца ри гра ду). Па пи ла је стра стве ни 
чи та лац, али и кре а тор при ча ко је чи та. Функ ци ја Па пи ли ног чи та ња на вод-
них од ло ма ка из Или ја де, а за пра во сег ме на та ра зних ан тич ких, мит ских, на-
род них и ба рок них при ча је сте иза зи ва ње за но са у Рас ти ни и пре пу шта ња 
ђа вол ској стра сти у де мон ском хро но то пу, под зе ле ном ме се чи ном.

У ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, да ром ви ше сма тра се и чи та ње ми ри са. 
У Пре де лу сли ка ном ча јем по ја вљу ју се два чи та ча ми ри са – Ко ста Сви лар 
и ста ри мо нах „от шље ник“, чу вар ба ште по све ће не Ата на си ју. Ба шта у бли-

7 Тер мин ау тор ска пу бли ка у ме то до ло шки кор пус на у ке о књи жев но сти уво ди Пи-
тер Ра би но вич (1977) ка ко би озна чио уло гу ем пи риј ског чи та о ца ко ја им пли ци ра ве ћи 
сте пен у чи та о че вом па р ти ци пи ра њу у на ра ти ву, пре вас ход но у ре а ли за ци ји оних зна че ња 
ко ја је ау тор ин тен ди рао да бу ду про на ђе на. Овај кон цепт се че сто из јед на ча ва са хи по те-
тич ком пу бли ком за ко ју ау тор ре то рич ки об ли ку је сво ја де ла.
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зи ни по то ка на Све тој Го ри, са би љем сме ша ним по на зи ви ма, чи ја су по-
чет на сло ва ујед но сло ва Ата на си је вог име на, за пра во сим бо ли зу је фу ко-
ов ско дру го ме сто и ука зу је на из ме ште ност ју на ка Ко сте Сви ла ра из Дру-
гог свет ског ра та у срећ ни је ме сто (lo cus amo e nus) ко је сам ства ра ка ко би 
из ње га, не са мо као из вр стан би љар, већ и као чо век нат при род них спо-
соб но сти мо гао по вр сти и ин тен зи те ту ми ри са да иш чи та ва ми сли, же ље, 
по ступ ке и од лу ке свог по син ка Ата на си ја. Исту спо соб ност је по се до вао 
и мо нах: „Ја сам та ко увек по би љу знао шта ра диш и ка ко се осе ћаш...“ 
(Павић 1989: 116). Спо соб ност „чи та ња“ ми ри са је на сли чан на чин ис ко-
ри шће на у об ли ко ва њу ли ко ва Ли ли Т. из Ку ти је за пи са ње и Алек сан дра 
(Сан дре) Кло зе виц из Уни ка та. Чи та ње ми ри са у Ку ти ји за пи са ње има 
ком по зи ци о ну уло гу: мо ме нат по чет ка „по тра ге“ Ли ли Т. за сво јим иден-
ти те том пра ћен је ми ри сом ма гле, док је чи та ва по тра га обе ле же на ми ри сом 
ме ди те ра на. Упр кос то ме што се на оглас ко ји је дао Ти мо теј ја вља као 
тра же на чи та тељ ка Ха зар ског реч ни ка (иа ко ка сни је при зна је да ро ман ни-
је ни отво ри ла), Ли ли Т. на са ста нак са Ти мо те јем ипак од ла зи као чи та лац, 
али ми ри са: Ли ли је Ти мо те ја по зна ла као са пут ни ка на пу ту сво је са мо-
спо зна је. Ми рис ме ди те ра на ју је, у по тра зи за Соп ством, до вео до при ро де 
ко ја је слич на ње ној и са ко јом има за јед нич ки ко рен – ме ди те ран ски и 
де мон ски. Ли ко ви Зве зда ног пла шта (2000) – Фи ли па Авра не зо вић и ње не 
ин кар на ци је (Те о до ра, Ар хон ду ла Не ха ма, Ди о ни си ја), те два де сет ше сто-
го ди шњи мла дић из по гла вља Лав, Ми но та ур и оста ли му шки ли ко ви (за-
пра во раз ли чи та оте ло вље ња ју на ки ње ро ма на), не рет ко су чи та о ци са фо-
р ми ра ним књи жев ним уку сом, док „шти во“ ко је чи та ју (или не чи та ју), у 
за ви сно сти од по гла вља или ин кар на ци је ју на ки ње, има раз ли чи ту уло гу у 
те мат ско-мо тив ском сло ју и струк ту ри ро ма на и упу ћу је на не ке од ње го вих 
угра ђе них стра те ги ја чи та ња. Пр ви у ни зу чи та ла ца – ли ко ва у Зве зда ном 
пла шту от кри ва јед ну од тај них ко ди ра них стра те ги ја чи та ња књи ге са 
ко ри ца ма од окло па бе ле кор ња че – чи та ње уна крст. Ка ко ју нак – при по ве-
дач Ла ва спо зна је, да би се про чи та ла „тај на“ тре ба под јед на ко обра ти ти 
па жњу на текст, као и на па ра тек сту ал не еле мен те. Чи та лац – лик у овом 
по гла вљу, услед не по зна ва ња је зи ка ко јим је текст на пи сан и цр кве не ћи-
ри ли це, при сту па чи та њу/де ко ди ра њу тај не упра во пре ко па ра тек ста (пре-
ци зни је, епи тек ста) – три за пи са прет ход них чи та ла ца на бе ли на ма. Ку пље-
ни пред мет, ба ја ров ски ре че но по ста је „књи га за ко ју је ју нак чуо“ јер су у 
за пи си ма са др жа не две ва жне ин фор ма ци је о књи зи: пр ва се ти че на чи на 
ње ног чи та ња, а дру га ње не чи та лач ке пу бли ке. Свр ста ва њем мо лер ке у 
„по све ће не“ чи та о це, им пли цит ни ау тор охра бру је „но вог вла сни ка књи ге“ 
да и сам по ста не „по све ће ни“, а от кри ва ње стра те ги је чи та ња ће му, на из-
глед па ра док сал но, омо гу ћи ти да то по ста не и без по зна ва ња је зи ка на ко јем 
је књи га на пи са на. Још је дан у ни зу чи та ла ца – ли ко ва у Зве зда ном пла шту 
је сте чи та лац пи сти ка. Он је ком пле мен та ран ли ку чи та ча – ло ва ца на сно-
ве: док лов ци на сно ве тра га ју за те лом Ада ма Кад мо на (Ру ха ни ја), од но сно 
Сном Свих Сно ва, књи жев ни лик по гла вља Ја рац у ма ни ји ку по ва ња на 
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ко ју су га, то ком бом бар до ва ња, под ста кле до ко ли ца и ни ске це не, по мо де лу 
пи сти ка ку пу је књи гу о ма на сти ру Ма на си ји ко ја ујед но по ста је пр ва књи га 
у ју на ко вој ви р ту ел ној би бли о те ци. Ку по ви на књи ге се и ов де по ка зу је као 
сиг нал усме ре ња да ље суд би не ју на ка. Упу ће ним чи та о ци ма – ли ко ви ма 
при па да ју и ли ко ви –„га та ри“ За ха ри ја Ор фе лин, Га врил Сте фа но вић Вен-
цло вић, на ра тор ро ма на Дру го те ло и Ли за Свифт ко је ујед но по ве зу је и 
ин тен ци ја чи та ња соп стве не суд би не.

Гру па чи та ла ца – ко ри сни ка је рет ка на ни воу ли ко ва ро ма на Ми ло-
ра да Па ви ћа. У ро ма ну Зве зда ни плашт Ми но тај и Ди о ни си ја по кре ћу те му 
ко ри снич ког чи та ња као те ра пи је ко ја се, у њи хо вом слу ча ју, по ка за ла без-
у спе шном јер у од ме ра ва њу са ју на ци ма љу бав них при ча ко је је Ми но та ју 
чи та ла, Ди о ни си ја спо зна је те жи ну сво је ту жне при че у ко јој је је дан од 
ак те ра за бо ра вио име сво је во ље не. У на ра тив ном све ту По зо ри шта од 
хар ти је ег зи сти ра не ко ли ко чи та ла ца – ли ко ва. Нај ва жни ји у овом кор пу су 
је лик Ми ло ра да Па ви ћа као чи та о ца, или, бо ље ре ћи, „чи та о ца“ за то што 
је он, за пра во, ау тор при ча ко је на вод но чи та и кри тич ки ви со ко вред ну је 
(јер их сме шта у сво ју Ан то ло ги ју). Па вић се и у по је ди нач ним при ча ма 
по ја вљу је као чи та лац – кри ти чар. У при чи Сто пе де сет ко ра ка ау то ра 
Ми ло ра да Па ви ћа, на пи са ној у пр вом ли цу са очи глед ним ау то би о граф ским 
еле мен ти ма и пре по зна тљи вим си же ом и мо ти ви ма Па ви ће ве про зе, при-
по ве дач, по ред то га што је вр сни по зна ва лац ви на, по ка зу је и сво ју књи жев-
но кри тич ку свест: док, ра ди леп шег по гле да са Ду на ва, уз Ждреп че ву крв 
на вод но пре по ру чу је Ко сти ће ве сти хо ве, он из но си и оштру кри ти ку Ко-
сти ће вог пе снич ког сти ла. Је дан у ни зу чи та ла ца – ли ко ва По зо ри шта од 
хар ти је је сте и ау то ди је ге тич ки при по ве дач при че Пут по фјор до ви ма. На 
пу то ва њу – тра же њу се бе и исти не о сна зи сво је љу ба ви, при по ве дач го-
то во по пла ну Пи са ма из Нор ве шке Иси до ре Се ку лић пу ту је по фјор до ви ма. 
Ова књи га је пр во што је при по ве дач украо на бро ду ко јим пу ту је (по са ве-
ту при по ве да че вог при ја те ља, кра ђа књи ге нео п хо дан је по сту пак на пу то-
ва њу као ини ци ја ци ји у тај не љу ба ви). Мо ти ви пу то ва ња и чи та ња се у 
при по ве ци пре о кре ћу у су прот ност у од но су на њи хо во зна че ње на по чет ку: 
уме сто не чег што тре ба да от кри је тај ну и да од го вор на пи та ње, пу то ва ње 
и чи та ње се по ка зу ју као мо ти ви (са мо)за ва ра ва ња и ма ни пу ла ци је: да ва њем 
при по ве да чу „са ве та“ да пу ту је, дру ги ју нак је, за пра во, се би про кр чио пут 
до ре а ли за ци је сво је љу ба ви са при по ве да че вом де вој ком, Бур мун дом.

2.2. енкодираничиТаоци(СТазечиТања)романамилорадаПавића. Чи-
та лац у тек сту, у зна че њу упи са ног, ен ко ди ра ног ре ци пи јен та та ко ђе је јед-
на од се ман тич ких рав ни прет ход но по ме ну те син таг ме. Као што се мо же 
за кљу чи ти на осно ву те о риј ског уво да, ен ко ди ра ни чи та лац се по сма тра на 
две рав ни: 

1. нај пре, у по гле ду на ра тив не ко му ни ка ци је на ре ла ци ји на ра тор – на-
ра тер (упи са ни при ма лац при по ве да че ве при че);

2. на рав ни ре цеп ци је где на ра тер мо же има ти усме ри вач ку функ ци ју у 
про це су чи та ња, али и уло гу оцр та ва ња ау то ро ве же ље не пу бли ке.
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Опис чи та о ца упи са ног у текст до дат но се усло жња ва на ре ла ци ји им-
пли цит ни ау тор – им пли цит ни чи та лац јер, сле де ћи ми сао Вол фган га Изе-
ра, а на ро чи то по то ње ре то рич ке те о ри је чи та ња, при опи су ова ко по зи ци-
о ни ра ног чи та о ца („у тек сту“) тре ба узе ти у об зир не са мо екс пли цит не и 
им пли цит не зна ке при су ства на ра те ра, већ це ло куп ни ком плекс тек стов них 
сиг на ла ре ци пи јен та, од но сно сиг на ла упу ће них чи та о цу – из бор до га ђа ја 
ко ји су при ка за ни и при по ве да ни, а ко ји су ре зул тат ода би ра, се лек ци је и 
ин тен ци је им пли цит ног ау то ра, по том струк ту ру ро ма на, ње го ву спо ља шњу 
фор му и па ра тек сту ал не еле мен те, и, нај зад, ре цеп циј ску ди мен зи ју свих 
по ме ну тих еле ме на та, од но сно њи хо ву функ ци ју у про це су чи та ња.

На ра то ри увод них стра ни ца Па ви ће вих ро ма на се бе на зи ва ју „са да-
шњим пи сцем“ (Павић 1994: 11), од но сно „са да шњим куп цем“ (Павић 2006: 9) 
и „са да шњим вла сни ком“ (Павић 2006: 9). У са гла сју са ин тен ци јом шти ва 
(ре ор га ни за ци јом), на ра тор увод них и за вр шних стра на обра ћа се „са да-
шњем“ (тре нут ном) чи та о цу, пре по ру чу ју ћи му не ка од мо гу ћих упут ста ва 
за чи та ње (ре ор га ни зо ва ње, ре кре и ра ње шти ва), уз екс пли ци ра ње сло бо де 
чи та о че вог „до пи си ва ња“ ро ма на. У Па ви ће вом ро ма ну при по ве да че во обра-
ћа ње чи та о цу увек је по сре до ва но. Ко мен та ри на ра то ра Па ви ће вих ро ма на 
нај пре су упо зо ра ва ју ћи, те се од но се на озбиљ ност са др жа ја (као што је 
слу чај са увод ним стра на ма Ха зар ског реч ни ка), а по том по при ма ју функ-
ци ју рас те ре ће ња, би ло због свог уве ра вач ког ка рак те ра да по ну ђе но из да-
ње ни је отров но, као што је би ло Да уб ма ну со во, би ло због ко мен та ра – упут-
ста ва за на чи не чи та ња ко ји ма се при ступ Па ви ће вом ро ма ну a pri o ri (али 
са мо на из глед!) олак ша ва. Оно што је за јед нич ко ко мен та ри ма упу ће ним 
чи та о ци ма Па ви ће вих ро ма на, је сте им пли ка ци ја за ни мљи во сти шти ва; 
при ме ра ра ди, на ра тор Ха зар ског реч ни ка је убе ђен да ће ово де ло сва ком 
чи та о цу „тра же ћи ма ло вре ме на сва ког да на узе ти мно го вре ме на кроз го-
ди не“ (Павић 1994: 563), чи ме се алу ди ра не са мо на угра ђе ну стра те ги ју 
чи та ња по од ред ни ца ма, у пре ки ди ма, већ на ха зар ску тај ну ко ја чи та о це 
из но ва по зи ва на тра га ње. 

У ти по ло ги ји чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, до дат но усло-
жње ној пој мов ном ра зно ли ко шћу ен ко ди ра ног ре ци пи јен та/адре са та8, као 
је дин ствен тип из два ја се ха зар ски чи та лац пред о дре ђен, од но сно упи сан 
струк ту ром Ха зар ског реч ни ка об ли ко ва ном та ко да се чи та ње пер ма нент-
но сво ди на тра га ње по хо ри зон тал ној рав ни (кроз пре се ке вре мен ских и 
про стор них развни) и вер ти кал ној рав ни, где сва ко но во чи та ње (ту ма че ње) 
по твр ђу је без да ност (ви сок се ман тич ки по тен ци јал) овог ро ма на, али и вар-
љи вост сва ког од евен ту ал них чи та лач ких за кљу ча ка у ве зи са за пле том 
Реч ни ка (пре о бра ћа њем и не стан ком Ха за ра). Хи по те тич ност је, осим у 
фа бу лу и струк ту ру Ха зар ског реч ни ка, упи са на и у исто риј ску ра ван ове 
те ма ти ке. Ха зар ски чи та лац је, за пра во, упи са на уло га тра га ча за мо гу ћим 
од го во ри ма (хи по те за ма) у ве зи са „ха зар ским пи та њем“. Ње му је се ман-

8 По пис ма ски чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа дат је у При ло гу бр. 1.



тич ком ши ри ном нај бли жи по јам чи та о ца – хи је не ко јим се, на увод ним 
стра ни ца ма ро ма на, алу ди ра на ком пе тен ци је ем пи риј ског чи та о ца – ин те ли-
ген ци ју, пер ма нент ну буд ност над шти вом и спрем ност на пре о сми шља ва ње 
ме то да ко ји ма се мо же осве тли ти ви ше слој ност де ла.9 Функ ци је ха зар ског 
чи та о ца је су ре кон струк ци ја шти ва ко ја под ра зу ме ва ис тра жи ва ње и над гра-
ђи ва ње ин фор ма ци ја ко је је пре до чио им пли цит ни ау тор Ха зар ског реч ни
ка из 1984. го ди не. Са мим тим што га на зи ва са бра том, им пли цит ни ау тор 
ра чу на на то да ће ем пи риј ски чи та лац пре у зе ти уло гу ха зар ског и „на но во 
ство ри ти је дан [романескни, прим. аут.] свет“. Да би по стао ха зар ски чи та-
лац, ем пи риј ски чи та лац тре ба да бу де ин фор ми сан (пре вас ход но књи жев но 
ком пе тен тан, би ло у Фи шо вом или Ка ле ро вом зна че њу); од при ро ђе них, али 
и сте че них ка рак те ри сти ка тре ба ло би да по се ду је ви ши сте пен ин те ли ген-
ци је, те да бу де по све ћен чи та лац ко ји чи та ис кљу чи во уса мље но (изо ло ва но 
од спо ља шњих сен за ци ја). Та ко ђе, ком пе тен тан за уло гу ха зар ског чи та о ца 
је онај ко уз на ве де не ка рак те ри сти ке по се ду је и кре а тив ност, те ко ји, за хва-
љу ју ћи свим на ве де ним осо би на ма, мо же да по ну ди јед но ства ра лач ки је, 
али тек стом ар гу мен то ва но чи та ње Ха зар ског реч ни ка. Ме ђу тим, да би по стао 
ха зар ски, ем пи риј ски чи та лац тре ба да по се ду је и по се бан дар – двој ни 
сен зи би ли тет ка ко би мо гао ком пле мен тар но да чи та („удво је ним по гле дом“, 
„удво је ним гла сом“). Јер, ка ко се уо ча ва ана ли зом стра те ги ја чи та ња Ха
зар ског реч ни ка, по јам исти не у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа до дат но се 
усло жња ва углом гле да ња на исти ну, пре ци зни је – при ро дом оно га ко гле да 

9 По и сто ве ћи ва ње чи та о че ве ми сли са хи је ном у кон тек сту по ме ну те ме та фо ре ука-
зу је на још јед ну ди мен зи ју чи та ња ко ја ће од Ха зар ског реч ни ка, па на да ље, у Па ви ће вим 
ро ма ни ма би ти ви ше стру ко те ма ти зо ва на и не из о став но на гла ша ва на – де мон ску јер се у 
кул ту ра ма по је ди них на ро да Афри ке хи је на сма тра ђа во љим по моћ ни ком или ре ин кар на-
ци јом ве шти чи је ду ше. Ме ђу тим, се ман ти ка ми сли – хи је не не ис цр пљу је се ни осве тља-
ва њем ње не „де мон ске“ ди мен зи је, од но сно ука зи ва њем на по се бан дар ко ји тре ба да по-
се ду је се ми о тич ки чи та лац Ха зар ског реч ни ка, би ло да се од но си на до бро пам ће ње (дар 
Те ок ти ста Ни кољ ског), спо соб ност кре а тив ног при ма ња (од но сно ства ра ња) умет нич ког 
де ла (дар Ни ко на Се ва ста). Ра ни је су на уч ни ци хи је не сма тра ли хер ма фро ди ти ма , а до 
да на шњих да на оп ста ла су за па жа ња на уч ни ка у ве зи са сек су ал ном оп сед ну то шћу ко ја је 
при ме ће на код по ме ну те жи во тињ ске вр сте. „Дво пол ност“, ста вље на из ме ђу на вод ни ка 
ка ко би смо је уда љи ли од по ве зи ва ња са чо ве ко вим би о ло шким ка рак те ри сти ка ма, у кон-
тек сту Па ви ће ве по е ти ке чи та ња та ко ђе је по жељ на ка рак те ри сти ка се ми о тич ког чи та о ца, 
а од но си се на спо соб ност по и ма ња де ла му шким и жен ским сен зи би ли те том ко ји по се ду ју 
по све ће ни чи та о ци. У кон тек сту Ха зар ског реч ни ка, спо соб ност ком пле мен тар ног чи та ња, 
од но сно чи та ња кроз му шки и жен ски сен зи би ли тет по се ду је До ро та Шулц. Ми сао – хи-
је на оја ча ва и Па ви ћев по е тич ки став о за до вољ ству чи та ња. По след ња ре че ни ца из па ра-
бо ле о пи сцу и чи та о цу уну тар „Прет ход них на по ме на“ Ха зар ског реч ни ка, „хи је на не је де 
исто што и мај мун“(18) још јед ном гра ди ра ка те го ри ју се ми о тич ких чи та ла ца ко ји ма је 
на ме њен Па ви ћев ро ман. Се ми о тич ких чи та ла ца, пре ма ау тор ском при по ве да чу Ха зар ског 
реч ни ка, мо же би ти ко ли ко и ко ри сни ка; ме ђу тим ин те ли ген ци ја, дар за па жа ња ва жних 
де та ља, нат про сеч но пам ће ње, упор ност, ак тив но про ми шља ње пу те ва чи та ња, кре а тив-
ност, уро ђен „дво пол ни“ сен зи би ли тет по се ду ју са мо по вла шће ни се ми о тич ки чи та о ци.

984



(из бе га ва мо реч „пол“ јер она у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа се ман тич ки 
не ко ре ли ра са пол ним обе леж ји ма, већ са осе ћај но шћу). Иа ко при жељ ки-
ва на, ова пу бли ка Ха зар ског реч ни ка рет ка је ван ака дем ских кру го ва. У 
од но су на џој сов ског иде ал ног чи та о ца, ха зар ски чи та лац као угра ђе на 
стра те ги ја чи та ња Па ви ће вог ро ма на не ис цр пљу је се у осве тља ва њу ин-
тер тек сту ал них ре ла ци ја10 јер се игра во ди уну тар еле ме на та са ме струк-
ту ре, го то во по Де ри ди ном про ви ђе њу из не том у тек сту Струк ту ра, знак 
и игра у дис кур су ху ма ни стич ких на у ка (1966). Ефе кат чи та ња у уло зи ха зар-
ског чи та о ца пре све га је за до вољ ство у ре кон стру и са њу, ства ра њу. Сто га 
мо же мо за кљу чи ти да је ха зар ски чи та лац тип упу ће ног, по све ће ног и чи та-
о ца за до вољ ства, се ман тич ки на тра гу Еко вог кри тич ког узор ног чи та о ца, 
а изе ров ски ре че но – по вла шће ни им пли цит ни чи та лац, ујед но – уло га на ме-
ње на ин фор ми са ним и по све ће ним ем пи риј ским чи та о ци ма. Упут ство за 
„ха зар ско“ чи та ње Реч ни ка им пли цит но је да то пу тем стра те ги ја тра га ња 
тро је ха зар ских чи та ла ца – ли ко ва (Авра ма Бран ко ви ћа, Ју су фа Ма су ди ја 
и До ро те Шулц) за „исти ном“ о Ха за ри ма. Ха зар ско чи та ње је, да кле ак тив-
но, дво пол но чи та ње уз пер ма нент но про ми шља ње ме то да чи та ња; упор но 
и го то во еј дет ски ре ду ко ва но. На тра гу ха зар ског чи та о ца, али уз мно го ма ње 
зах те ва ка да су у пи та њу ком пе тен ци је ем пи риј ског чи та о ца у овој уло зи, 
је су „уред ник“ Спо ме ни це Атанасијa Свиларa и „са да шњи ку пац“ ку ти је 
за пи са ње. Ово су, та ко ђе по вла шће ни чи та о ци (oдносно по вла шће не стра-
те ги је) уну тар Пре де ла сли ка ног ча јем и Ку ти је за пи са ње. Док Пре део 
сли кан ча јем не по ста вља до дат не зах те ве ем пи риј ским чи та о ци ма ко ји би 
же ле ли да пре у зму уло гу јед ног од са ста вља ча Спо ме ни це (сем „љу ба ви за 
укр ште не ре чи“ чи ме се им пли ци ра ин фор ми са ност и ин те ли ген ци ја ем пи-
риј ског чи та о ца), Ку ти ја за пи са ње, прет по ста вља мо због љу бав не те ма ти ке 
ко ја је у пр вом пла ну, а по том и због ду бље се ман тич ке рав ни на ко ју упу-
ћу је при ча о ду ши и те лу у овом ро ма ну, (им пли цит но) ука зу је на две ка рак-
те ри сти ке ко ји ма се круг при жељ ки ва не ау тор ске пу бли ке до дат но су жа ва: 
мла дост и му дрост. Да кле, Ку ти ја за пи са ње, кроз упи са ну стра те ги ју чи-
та ња, про пи су је уз раст ем пи риј ског чи та о ца ком пе тент ног за пре у зи ма ње 
уло ге ау тор ске пу бли ке. У кон тек сту Пре де ла сли ка ног ча јем, нај ви ше „по сла“ 
„са ста вља чу“, од но сно по све ће ном чи та о цу омо гу ћу ју цр на по ља „укр ште-
ни це“. Услед то га што су сат ка на од већ пу бли ко ва них Па ви ће вих при ча, 
„цр на по ља“ им пли ци ра ју чи та о че ву ин фор ми са ност ка ко би мо гао да ус по-
ста ви ре ла ци је ко је се ти чу по ре кла и ка рак те рист ка ју на ка, а ко је у зна чај-
ној ме ри пред о дре ђу ју њи хо ву суд би ну. Са ха зар ским чи та о цем, до ду ше у 
мно го ма њој ме ри не го што је по тен ци јал овог чи та ња ис ко ри шћен у Ха
зар ском реч ни ку, се ман тич ки ко ре ли ра упу ће ни чи та лац Зве зда ног пла шта. 
Ме ђу тим, с об зи ром на то да овај ро ман по вла шћу је не у пу ће не, ко ри сни ке, 
упу ће ни чи та лац ни је при жељ ки ва на ау тор ска пу бли ка. На је дан од ви до ва 

10 О по е тич ким аспек ти ма ин тер тек сту ал но сти у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа оп-
шир ни је в. Живковић 2016.
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по све ће ног чи та ња упу ћу је и спе ку лар на струк ту ра ро ма на Уну тра шња 
стра на ве тра и Ве штач ки мла деж; иа ко „за ма ски ра на“ иза упут ста ва за 
ода бир „од лу ке“ (у слу ча ју Ве штач ког мла де жа) она је по вла шће на стра-
те ги ја чи та ња ових ро ма на.

Ко ри сник је та ко ђе је дан од ен ко ди ра них чи та ла ца Па ви ће вих ро ма на, 
до ду ше, ни ма ло ори ги на лан јер пре ли ста ва ње и чи та ње на су мич ним из бо-
ром стра ни це не пи са на су пра ви ла (не)чи та ња. Оно што, до ду ше у ма њој 
ме ри, раз ли ку је ко ри сни ка Ха зар ског реч ни ка у од но су на све ко ли ке ко ри-
сни ке ро ма на или ка квог дру гог шти ва је сте нај пре то што у Ха зар ском 
реч ни ку ко ри сник и на су мич ним из бо ром стра не ро ма на, због фа бу лар ног 
улан ча ва ња, мо же да, ба ја ров ски ре че но, стек не „до бар пре глед“ Па ви ће вог 
ро ма на. У По след њој љу ба ви у Ца ри гра ду и Зве зда ном пла шту, ко ри сни ку 
се омо гу ћа ва вид три ви јал не за ба ве – га та ње и чи та ње днев ног/ме сеч ног 
хо ро ско па. Ка да су у пи та њу ком пе тен ци је ем пи риј ског чи та о ца за пре у зи-
ма ње ко ри снич ке уло ге, оне су све де не на спрем ност за оне о би ча ва ње (по 
сва ку це ну!) и пр кос ли не ар ном (тра ди ци о нал ном) на чи ну чи та ња. Сто га 
мо же мо за кљу чи ти да је и ко ри снич ко чи та ње у из ве сном сми слу ак тив но, 
али да ов де сва ка ко из о ста је „ин те лек ту ал на гим на сти ка“, од но сно про ми-
шља ње но вих ме то да чи та ња. Ко ри сни ци су углав ном не при ви ле го ва на 
пу бли ка Па ви ће вих ро ма на, али сва ка ко же ље на.

У не ко ли ко на вра та уо чи ли смо ис кљу че ња из ау тор ске пу бли ке: им-
пли цит ни ау тор По зо ри шта од хар ти је пол но при ви ле гу је му шкар це као 
ем пи риј ске чи та о це ко ји мо гу да пре у зму упи са ну уло гу – чи та ње као про-
ми шља ње фор ме ро ма на – ан то ло ги је или са вре ме не свет ске при че. Им пли-
цит но, ова кво при ви ле го ва ње чи та ла ца му шког по ла по сто ји и у Не ви дљи вом 
огле да лу/Ша ре ном хле бу пу тем мо ти ва кљу ча ко ји у ру ка ма др жи де чак.

Иа ко је нај ма ње вред но вао ли не ар но чи та ње, им пли цит ни ау тор, во-
де ћи ра чу на и о тра ди ци о нал ном на чи ну чи та ња те о ем пи риј ском чи та о цу 
не спрем ном (не до зре лом!) за про ме ну сво јих чи та лач ких на ви ка, у ро ма-
ни ма да је до дат не смер ни це ка на ра тив ним чво ри шти ма и се ман тич ком 
сре ди шту ро ма на, а оне су нај че шће до би ја ле об лик умет ну те при че. Са ма 
по се би, а та ко је и у слу ча ју Ха зар ског реч ни ка и Пре де ла сли ка ног ча јем 
у ко ји ма смо ис пи ти ва ли функ ци о нал ност ове стра те ги је чи та ња, умет ну-
та при ча не ука зу је по што ва ње чи та о че вом уму, већ оси гу ра ва раз у ме ва ње 
зна че ња сре ди шње фа бу ле ро ма на.

Чи та лац о ко јем Ми ло рад Па вић пи ше у есе ји ма и књи жев но те о риј-
ским тек сто ви ма, те ко јем се обра ћа на ра тор „на по ме на“ и „упут ста ва“ за 
чи та ње Па ви ће вих ро ма на, по ред то га што се мо же тре ти ра ти као тек сту-
ал на, ре то рич ка стра те ги ја, не рет ко је ем пи риј ски, из ван тек стов ни (ов де је 
при сут на на ра тив на ме та леп са) јер се у свим по ме ну тим тек сто ви ма ука-
зу је на ње го ве осо би не и ве шти не нео п ход не за ула зак у ау тор ску пу бли ку 
овог пи сца (би ло се ми о тич ку, би ло ко ри снич ку). Ка да су у пи та њу ком пе-
тен ци је ем пи риј ских чи та ла ца нео п ход не за ула зак у ау тор ску пу бли ку 
ро ма на Ми ло ра да Па ви ћа, уо ча ва се њи хо ва ра зно ли кост. При ме ра ра ди, 
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да би се ус по ста ви ла хро но ло ги ја до га ђа ја, те да би чи та лац/чи та тељ ка мо-
гао/мо гла да пра ти пре о бра жа је ју на ка Ку ти је за пи са ње, по треб но је зна ње 
о пар фе ми ма јер су упра во ми ри си глав ни вре мен ски ори јен ти ри и се ман-
тич ка чво ри шта на ра тив не ли ни је ме та мор фо зе и удва ја ња ју на ка. Жан ров-
ска од ред ни ца Дру гог те ла, „по бо жни ро ман“, гле да но из угла ем пи риј ских 
чи та ла ца, мо же има ти ин тер пре та тив но – усме ри вач ки ка рак тер, али исто 
та ко, из аспек та ре то рич ких те о ри ја о им пли цит ном ау то ру мо же упу ћи ва ти 
на ре ли гиј ску се лек тив ност у из бо ру ау тор ских чи та ла ца; та ко би по ме ну та 
се лек ци ја има ла не ко ли ко сме ро ва – укљу чи ва ње хри шћа на и ис кљу чи ва-
ње чи та ла ца оста лих ве ро и спо ве сти из кру га адре са на та, те укљу чи ва ње 
по бо жних (у нај ши рем зна че њу те ре чи) и ис кљу чи ва ње ате и ста из кру га 
чи та ла ца ко ји ма је на ме ње но Дру го те ло.

С об зи ром на то да ана ли за Па ви ће вог им пли цит ног чи та о ца, услед 
ка рак те ри сти ка екс пли цит не и им пли цит не по е ти ке овог пи сца, ис тра жи-
ва ча во ди од Изе ров ских по став ки, до мул ти пли ка ци ја им пли цит ног чи та-
о ца на ко је је пр ви ука зао Бра јан Ри чард сон (2007), са мим тим на ме ће се 
још јед но пи та ње ко је је по ме ну ти ау тор отво рио сво јим тек стом о им пли-
цит ним чи та о ци ма – да ли ме ђу њи ма, са да у кон тек сту Па ви ће вог ства ра ла-
штва, по сто ји стал на хи је рар хи ја? И, ако по сто ји, ко је по вла шће ни чи та лац? 
Ти ме што се као тип им пли цит ног чи та о ца Па ви ће вих ро ма на из два ја „ко-
ри сник“, по ста вље но пи та ње до дат но се усло жња ва. У ме то до ло ги ји те о-
ри ја чи та ња, по вла шће ним чи та о цем углав ном се сма тра (иде ал на) ау тор ска 
пу бли ка. Ме ђу тим, у кон тек сту Па ви ће ве по е ти ке, под јед на ко „иде ал на“ 
пу бли ка је су и кон зу мен ти де ла, спрем ни да про ме не на ви ку сте ре о тип ног, 
ли не ар ног на чи на чи та ња и да „тре ни ра ју но ве на чи не чи та ња“ без оба ве зе 
чи та ња од ко ри це до ко ри це, што је јед на од ин тен ци ја Ми ло ра да Па ви ћа 
као пи сца. 

3. закључак. Ши ре по сма тра но, у Па ви ће вим ро ма ни ма ни је увек по вла-
шћен исти тип чи та ла ца. Кат кад су сви рав но прав ни и сва ко ме је на ме њен 
од ре ђе ни аспект ро ма на: ко ри сни ку ко ри шће ње та рот ка ра та за про ри ца ње 
соп стве не суд би не, ха зар ском чи та о цу – нај ду бљи сло је ви зна че ња, авам и 
ан би ја. Ме ђу тим, ова кво фор мал но „по зи ци о ни ра ње“ не од ри че мо гућ ност 
чи та ња кроз ин тер ак ци ју по ме ну тих ти по ва ен ко ди ра них чи та ла ца. Мул-
ти пли ци ра не им пли цит не чи та о це – то пос Па ви ће вих ро ма на ка да су у 
пи та њу стра те ги је чи та ња, до дат но усло жња ва про блем „оста лих“ чи та ла ца. 
При ме ра ра ди, у кон тек сту Не ви дљи вог огле да ла/Ша ре ног хле ба, „оста ли“ 
су ем пи риј ски чи та о ци, од ра сли и су ви шни у ро ма ну за де цу; да кле, ис кљу-
че ни из же ље не пу бли ке. С дру ге стра не, из угла Па ви ће вих књи жев но тео риј-
ских и књи жев но кри тич ких спи са, „оста ли“ су – рет ки; то је она ма ло број на 
гру па ха зар ских чи та ла ца, „хи је на“, на ста вља ча, са ста вља ча, „вла сни ка“ 
ко ја сто ји на спрам ко ри сни ка и тра ди ци о нал них, ли не ар них чи та ла ца, али 
ко ја још увек не успе ва да из ба лан си ра са „пре ко број ни ма“.
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При лог бр. 1: По пис ма ски чи та ла ца у ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа 
Ха зар ски реч ник

мр тав чи та лац (не чи та лац) (8, 520)11

„са да шњи пи сац“ као чи та лац (11)
не по кор ни (19)
не вер ни ци (19)
чи та лац – хи је на (18)
не чи та лац (Дорф мер) (20)
ре кон струк тор (28, 300)
„да на шњи чи та лац ко ји на ви ке чи та ња не ме ња ни кад“ (28)
спи са те љи (29)
на ста вља чи (29)
до пи си ва чи (29)
ко ри сник (30, 31, 32)
осло бо ђе ни чи та лац (ко ји сам скла па књи гу у це ли ну) (33)
оста ли (33)
по све ће ни чи та лац (34)
ин те ли ген тан чи та лац (34)
са брат (35, 534)
ула ги вач, до дво раш (35)
„пре ва ре ни муж“ (књи жев ни кри ти чар) (36)
чи та лац као пе ли ван ски коњ (36)
чи тач сно ва (ло вац сно ва) (108–109, 211, 256, 280, 286, 318, 347, 350)
де ми јург (65)
чи тач ми ри са (82)
пре во ди лац (432, 440)
зду хач (526)
ка зи вач (547)
тра гач (565)

Пре део сли кан ча јем
љу би тељ укр ште них ре чи (281)
ко ри сник (285)
иди о рит мик (осо бе но жи тељ, са мац) (11–12)
ке но бит (оп ште жи тељ) (11–12)
чи та лац – ениг ма та (љу би тељ укр ше них ре чи)
уред ни штво (181)
онај ко ме се отво ре очи (230)
кри ти ча ри као сту ден ти ме ди ци не ко ји увек ми сле да пи сац бо лу је баш 

од оне бо ле сти ко ју упра во про у ча ва ју (281)
са вре ме ни ци (282)
љу ди су тра шњи це („си но ви и уну ци ових да нас“) (282)
да ле ка не ка по ко ле ња (282)
чи та лац као по ли циј ски ин спек тор (282)
чи та лац ко ји не ста је у сто пу свог прет ход ни ка (282)
чи та о ци у истом ни зу као ја то гу са ка што ле ти на југ (282)

11 Бро је ви стра на ро ма на Ми ло ра да Па ви ћа да ти су пре ма из да њи ма на ве де ним у 
одељ ку „Из во ри“.
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чи та о ци као ка са чи на коњ ским тр ка ма (282)
да ро ви ти чи та о ци (283)
не да ро ви ти чи та о ци (283)
чи та лац као Ки нез (ус прав но чи та ње) (284)
чи та лац ко ји је ре шио да от кли зи до смр ти нај кра ћим пу тем (ли не ар ни 

чи та лац) (286)
они ко ји ре ша ва ју укр ште ни цу на пре скок (287)
они ко ји укр ште ни цу ре ша ва ју ре дом (287)
от шље ни ци (86)
по ште ни на ла зач (293)
чи та лац – ло вац (293)
из ми шље ни чи та о ци (293)
стр пљив/не стр пљив чи та лац (224)
пре во ди лац (329)
гле да лац (337)
по ли циј ски струч њак за ши фре (495)
чи та лац ко ји не ве ру је да по сто је ро ма ни са дво стру ким кра јем (496)
од го не тач (укр ште ни це) (496)
чи та лац – про на ла зач (494)
не по зна ти (456)
чи та о ци – аве ти ње (ко ји о ју на ци ма зна ју све, а ју на ци о њи ма – ни шта!) 

(461)
су и грач (461)
чи та лац у све ту ен ци кло пе ди ја (472)
чи та лац ко ји спа са ва ју на ка при че, али уби ја при чу (473)

Уну тра шња стра на ве тра
чи тач сно ва (Хе ра, 10)
чи тач вре ме на (би о ло шког, ка лен дар ског) (Хе ра, 9; 17–18)
гле да лац (Хе ра, 32) 
чи тач зву ка (Хе ра, 38)
га тар (Ле ан дер, 13)
чи тач ми ри са (Ле ан дер, 58)

По след ња љу бав у Ца ри гра ду
га тар (10)
оп се нар (26)
чи тач ми ри са (72)
ре жи сер (118)
гле да лац (118)

Ку ти ја за пи са ње
са да шњи ку пац (11)
пр ви вла сник (11)
са да шњи вла сник (11)
„bu du ći sop stve nik (подв. М. Б. Ћ) ovog glo ma znog pred me ta“ (11)
про на ла зач (39)
чи тач ми ри са (51, 117)
пут ник (60)
чи тач сно ва (60, 79, 111)
га тар (63)
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играч (70)
не чи та лац (69)
до пи си вач (89)
пи сац (129)

Зве зда ни плашт
не у пу ће ни (13)
чи тач сно ва (11–12)
ку пац „ma juš ne knji ge či je su ko ri ce bi le na či nje ne od oklo pa be le kor nja če“ 

(ку пац књи ге с тај ном) (19)
чи тач зве зда них име на (20)
рет ки (23)
пре пи си вач (32)
не пи сме ни чи та лац (41)
„či ta lac ko ji raz u me šta va tra go vo ri“ (43)
чи тач ми ри са (88)
срећ ни на ла зач (106)
по све ће ни чи та лац (110)
врач (ле кар) (141)
чи та лац ко ји се уме шао у при чу (160)
де ко дер (110)
по моћ ник (159–160)

Не ви дљи во огле да ло/Ша ре ни хлеб: ро ман за де цу и оста ле
де вој чи ца (Не ви дљи во огле да ло)
Те о до ра (Не ви дљи во огле да ло)
де чак (Ша ре ни хлеб)
играч (Ша ре ни хлеб, 41–45)

Уни кат
ко ри сник (5, 124–195)
за до вољ ни чи та лац (5)
ан дро ги ни чи та лац (11, 96)
чи тач ми ри са (17)
глу мац (26)
де тек тив (37)
оп се нар (39)
чи тач сно ва (56–57, 73–88)
до пи си вач (196)

Дру го те ло
по бо жни чи та лац (дру го, до пу ње но из да ње ро ма на)
за љу бље на чи та тељ ка (Li za Svift)
ода на чи та тељ ка (Li za Svift, 18)
да ре жљи ви чи та лац (19)
чи тач би ља (би љар) (ма е стро Ђе ре ми ја)
чи та лац као Бу ри да нов ма га рац („Po nu dio sam ti slo bo du iz bo ra, a ti si se 

zbu nio od obi lja i od slo bo de kao Bu ri da nov ma ga rac što je ska pao iz me đu dva 
pla sta se na ne mo gu ći da se od lu či ko ji će naj pre po je sti.“, 39)

чи та лац 21. ве ка (40)
јед но пле ме ни чи та лац (ко лек тив ни чи та лац; Ср би, 86. стр.)
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чи та лац – му ште ри ја (86)
чи тач сно ва (72, 153, 277)
вра чар (145, 254) 

По зо ри ште од хар ти је
чи та тељ ка (5)
чи та тељ (5)
пи сац као чи та лац (5)
ан то ло ги чар (5, 94)
пре во ди лац (5, 207)
при ја те љи (6)
ко а у то ри (43)
укр ца ни чи та лац (56)
ко ри сник (58)
чи тач сно ва (60)
ак тив ни чи та лац (чи та лац ко ји има нај ви ше по сла у овој при чи) (62)
Ro und ro bin пи сци (69–75)
исто ри чар књи жев но сти (135)
пла ги ја тор (141, 173)
чи та лац љу бав них и кри ми ро ма на (173)
по бу ње ни чи та лац (224)

Ве штач ки мла деж
спе ку лар ни чи та лац

*
Као што се мо же уо чи ти из при ло га, нај ве ћи про це нат по пи са них пој-

мо ва од но си се на упу ће ног чи та о ца. Ме ђу ро ма ни ма Ми ло ра да Па ви ћа, нај-
ви ше ма ски упу ће ног чи та о ца на ла зи се у Пре де лу сли ка ном ча јем – чак 
два де сет и пет. 
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Миряна Д. Боянич Чир ко вич

ТИ ПО ЛО ГИЯ ЧИ ТА ТЕ ЛЕЙ В РО МА НАХ МИ ЛО РА ДА ПА ВИ ЧА  
В КОН ТЕК СТЕ СО ВРЕ МЕННЫХ ТЕ ОРЫЙ ЧТЕ НИЯ

(ав тор ский сюжет)

Р е з ю м е

Эта статья является частью бо лее ши ро ко го ха рак те ри стик и функ ций фи-
гуры чи та теля в ро ма нах Ми ло ра да Па ви ча в кон тек сте ме то до ло гии (со вре менных) 
те о рий чте ния ко то роя со ставляет  осно ву екс пли цит ной и им пли цит ной поэти ки 
Па ви ча. Ис сле до ва ние на помяну той про блем ми при ве ло к ре ше нию си сте ма ти за-
цией в фор ме выде ле ния опре делëнных ти пов чи та те лей в ро ма нах Па ви ча и их 
гру пи ро ва ние на осно ве кри те риях ко торые за сно ваны в (со вре менных) те о риях 
чте ния: на уров не нар ра тив ной ко му ни ка ции, на уров не ак тив но го вкла да чи та теля 
в кре а ции зна че ния де ла, «пред ме ту» чте ния и ха рак те ри сти ка ми ем пи ри че ско го 
чи та теля в ро ли энко ди ро ван но го чи та теля.

Ключевые сло ва: те о рии чте ния, энко ди ро ванный чи та тель, ав тор ская пу бли-
ка, ин тер ак ция, ем пи ри че ский чи та тель, зна че ние, пост кла си че ская нар ра то ло гия

Уни вер зи тет у Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет
Де парт ман за срп ску и ком па ра тив ну књи жев ност
mir ja na.bo ja nic.cir ko vic @fil fak.ni.ac.rs
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ПОВОДИ

UDC 811.163.41’374(049.32)

СРП СКА ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈА ОД ВУ КА ДО ДА НАС

(Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас : ка та лог из ло жбе = Серб ская  
лек си ко гра фия от Ву ка до со вре мен но сти : ка та лог выстав ки.  

Рај на Дра ги ће вић, Не над Ива но вић и др. (ур.). Бе о град : СА НУ :  
Са вез сла ви стич ких дру шта ва Ср би је, 2018, 407 стр.)

Пу бли ка ци ја Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас за ми шље на је као ка-
та лог из ло жбе истог на зи ва ко ја је при ре ђе на по во дом 16. Ме ђу на род ног сла ви-
стич ког кон гре са (Бе о град, 20 ‒31. ав гу ста) у Га ле ри ји на у ке и тех ни ке СА НУ од 
15. VI II до 7. IX 2018. Ау то ри из ло жбе би ли су проф. др Рај на Дра ги ће вић, Фи ло ло-
шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду и др Не над Ива но вић, Ин сти тут за срп ски 
је зик СА НУ, са са рад ни ци ма, а уред ни ци ка та ло га – ака де мик Ми ло сав Те шић и 
ау то ри из ло жбе.

Оп ште и нај ва жни је од ли ке тог ка та ло га је су, пре све га, да он ис црп но и тач-
но од ра жа ва кон цеп ци ју те из ло жбе, укљу чу ју ћи ве о ма до бро ода бран пред мет, 
из ра жен у на зи ву, и јед на ко до бро осми шље ну струк ту ру из ло жбе, ис ка за ну у 
пре гле ду са др жа ја као и у књи зи у це ли ни; да је сва ки сег мент из ло жбе у ка та ло-
гу ви со ко ком пе тент но пред ста вљен у це ли ни и у по је ди но сти ма, са од лич ним 
по зна ва њем и лек си ко граф ске те о ри је и ти по ло ги је као и кон крет них реч ни ка; да 
се он од ли ку је и фак то граф ском по у зда но шћу и би бли о граф ском пре ци зно шћу.

Иа ко пу бли ка ци ја ко ја је пред мет ове ре цен зи је по сво јој на ме ни је сте ка та-
лог, она се са до ста осно ва мо же по сма тра ти као мо но граф ски пре глед исто ри је 
срп ске лек си ко гра фи је – мо но граф ски за то што има за пред мет јед ну ши ро ку и 
сло же ну пред мет ну област, а пре глед за то што су мно ги де та љи о по је ди ним реч-
ни ци ма мо ра ли би ти из о ста вље не као и не ке дру ге ди мен зи је те про бле ма ти ке 
ко је би у ис црп ној мо но гра фи ји би ле из ло же не, као, на при мер, си стем ско вред но-
ва ње опи са них реч ни ка, пи та ње њи хо вих те о риј ских и ме то до ло шких окви ра, 
пи та ња ути ца ја под ко ји ма су по је ди ни реч ни ци на ста ја ли и под сти ца ја ко је су 
има ли на ства ра ње дру гих реч ни ка итд.

Ка та лог је по де љен у сле де ћа 22 одељ ка, од ко ји се сва ки од но си на је дан тип 
реч ни ка: Рај на Дра ги ће вић, Вук Стеф. Ка ра џић, Срп ски рјеч ник (1818, 1852); Вик-
тор Са вић, Ђ. Да ни чић, Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских (1863–1864); Не над 
Ива но вић, Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ; Ана Ма-
ца но вић, Рјеч ник хр ват ско га или срп ско га је зи ка ЈА ЗУ; Не над Ива но вић и На та ша 
Ми ла нов, Лек си ко гра фи ја срп ског књи жев ног је зи ка – лек си ко граф ски про грам у 
Ма ти ци срп ској; Не над Ива но вић, Опи сни реч ни ци са вре ме ног срп ског је зи ка – 
ау тор ски при ступ лек си ко гра фи ји; Та тја на Ру жин Ива но вић, Пре вод ни реч ни ци; 
Алек сан дар Ми ла но вић, Исто риј ски реч ни ци; Ве сна Ни ко лић, Де ри ва ци о ни реч



ни ци; Ра да Сти јо вић, Ди ја ле кат ски реч ни ци; Вла дан Јо ва но вић, Тер ми но ло шки 
реч ни ци; На та ша Ву ло вић и На та ша Ми ла нов, Фра зе о ло шки реч ни ци; Ми ле на Ја кић, 
Фре квен циј ски реч ни ци; Рај на Дра ги ће вић, Асо ци ја тив ни реч ни ци; Не над Кр цић, 
Реч ни ци си но ни ма; Ва лен ти на Илић, Пра во пи сни и гра ма тич ки реч ни ци; Ђор ђе 
Ота ше вић, Реч ни ци но вих ре чи; Ва са Пав ко вић, Реч ни ци је зи ка пи са ца; Је ле на Јан-
ко вић, Ми то ло шки и фол клор ни реч ни ци; Не ђо Јо шић, Оно ма стич ки реч ни ци; 
Не над Кр цић, Те мат ски и си сте мат ски реч ни ци; Ве сна Ни ко лић, Реч ни ци жар
го на и та бу и зи ра не лек си ке; Ана Бар ба те ско вић, Елек трон ски реч ни ци.

Иа ко у срп ску лек си ко гра фи ју та ко ђе спа да дво је зич на и ви ше је зич на лек си-
ко гра фи ја (уо ста лом Срп ски рјеч ник: ис ту ма чен ње мач ки јем и ла тин ски јем ри је
чи ма, ко ји је био у те ме љу те из ло жбе и срп ске лек си ко гра фи је, пред ста вља, као што 
се из ње го вог под на сло ва ви ди, тро је зич ни реч ник, а на на слов ној стра ни ци те књи-
ге њен на слов је на не мач ком и ла тин ском дат као да је то срп ско-не мач ко-ла тин-
ски реч ник), али би та ква ши ра кон цеп ци ја из ло жбе сва ка ко тра жи ла знат но ви ше 
про сто ра од оног ко ји је ор га ни за то ри ма био на рас пла га њу па се мо же прет по ста-
ви ти да је из тих раз ло га да ти тип реч ни ка оправ да но из о ста вљен иа ко срп ска 
дво је зич на и ви ше је зич на лек си ко гра фи ја об у хва та и реч ни ке не ких углед них 
лин гви ста (нпр. В. Ка ра џић, Р. Ко шу тић, М. Мо ско вље вић, Р. Алек сић, И. Клајн).

До бро је што су на из ло жби би ли за сту пље ни и реч ни ци жар го на као је дан 
ре ла тив но но ви ји тип реч ни ка, ко ји од ра жа ва јед ну све ја чу (што не зна чи и бо љу) 
раз вој ну ли ни ју срп ске лек си ке, од но сно срп ског, пре све га, ур ба ног је зич ког из-
ра за, али уме сто из ра за реч ни ци „та бу и зи ра не лек си ке“ у на сло ву тог одељ ка не 
би би ло ма ње до бро да је уме сто ње га упо тре бљен из раз „не нор ма тив не лек си ке“, 
јер, на при мер, оп сце на лек си ка ни је дру штве но за бра ње на, не го се сма тра не нор-
ма тив ном и не при хва тљи вом у до бром књи жев ном је зи ку ма да је, на жа лост, у 
ши ро кој упо тре би и та мо где би тре ба ло да бу де за сту пљен уз о ран књи жев ни је зик 
(ле па књи жев ност, по зо ри ште, филм, те ле ви зи ја), да кле, не са мо да ни је за бра ње-
на, не го се им пли цит но го то во пре по ру чу је то бо же у умет нич кој функ ци ји.

По сле пр ве две мо но гра фи је на срп ском је зи ку из обла сти лек си ко гра фи је 
(Са вре ме на срп ска лек си ко гра фи ја у те о ри ји и прак си. Уред ник Рај на Дра ги ће вић. 
‒ Бе о град 2014; Лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја у све тлу са вре ме них при сту па, 
збор ник на уч них ра до ва, Уред ни штво: Ста на Ри стић, Ива на Ла зић Ко њик, Не над 
Ива но вић, Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2016), са да смо у до ста крат-
ком вре ме ну до би ли још јед ну мо но гра фи ју из обла сти лек си ко гра фи је, али са да 
у функ ци ји ка та ло га из ло жбе ко ја ће би ти одр жа на у СА НУ. То до дат но све до чи 
да срп ска лек си ко гра фи ја на пре ду је круп ним ко ра ци ма, ко ји су се и мо гли оче ки-
ва ти, а ко је тре ба све срд но по здра ви ти и по др жа ти. 

Др Пре драг J. Пи пер
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за сла ви сти ку
Бе о град

pre drag.pi per@ya.ru 

Ува же не ко ле ге, дра ги при ја те љи,
Из ло жба Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас глав на је пра те ћа ма ни фе-

ста ци ја на XVI ме ђу на род ном кон гре су сла ви ста, ко ји је да нас отво рен на Фи ло-
ло шком фа кул те ту, а тра ја ће до 7. сеп тем бра. Ор га ни за то ри су Га ле ри ја на у ке и 
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тех ни ке СА НУ и Са вез сла ви стич ких дру шта ва Ср би је. Ако се по гле да ју афи ли-
ја ци је ау то ра из ло жбе и свих ко ле га ко ји су уче ство ва ли у ње ној при пре ми, ла ко ће 
се за кљу чи ти да је до ове из ло жбе до шло не фор мал ном са рад њом ко ле га са Ка те-
дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та и Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. 
Из ло жбу је ини ци рао проф. др Бо шко Су вај џић, пред сед ник Ме ђу на род ног сла-
ви стич ког ко ми те та, а фи нан сиј ски су је по др жа ли Се кре та ри јат за кул ту ру гра да 
Бе о гра да и Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја. У пр вим раз ми-
шља њи ма о кон цеп ци ји из ло жбе мно го нам је по мо гла Сне жа на Пе тро вић, са вет ник 
Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ.

Је дан од глав них ци ље ва ове из ло жбе је сте обе ле жа ва ње ве ли ког ју би ле ја 
срп ске кул ту ре – две ста го ди шњи це од об ја вљи ва ња пр вог из да ња Срп ског рјеч
ни ка Ву ка Сте фа но ви ћа Ка ра џи ћа. Пу бли ка ће се упо зна ти са зна ча јем тог реч ни ка 
за уте ме ље ње са вре ме ног срп ског је зи ка, али и са фа за ма из ра де Рјеч ни ка, као и 
са Ву ко вим лич ним при мер ком ове књи ге, збир ка ма ре чи ко је су се на шле у ње му, 
број ним ау тен тич ним до ку мен ти ма ко ји от кри ва ју на чин на ко ји је Вук при ку пљао 
гра ђу за сво је нај ва жни је де ло. По се бан зна чај има ју ори ги нал ни Ву ко ви ли сти ћи 
са реч нич ком гра ђом, као и Ву ко ве за бе ле шке на мар ги на ма реч ни ка или на збир-
ка ма ре чи ко је от кри ва ју на чин на ко ји је он раз ми шљао о лек си ко граф ској об ра ди 
гра ђе. Не ке од тих до ку ме на та до би ли смо из Ар хи ва СА НУ. Да би се до ча ра ло 
вре ме у ко ме је Вук жи вео и ра дио на Рјеч ни ку, из ло же ни су и ње го ви лич ни пред ме-
ти, ко ји се чу ва ју у Му зе ју Ву ка и До си те ја – при бор за пи са ње, пут на тор ба, на о ча ри, 
фес, џеп ни сат итд.

Из ло жба осве тља ва срп ску лек си ко гра фи ју и из кул тур но-исто риј ске пер спек-
ти ве. По ка за ће се да су нај ва жни ји срп ски реч нич ки про јек ти бли ско по ве за ни са 
на ста ја њем и про гре сом нај ва жни јих ин сти ту ци ја срп ске кул ту ре у XIX и ХХ 
ве ку. Ис по ста ви ло се да ни је би ло мо гу ће пред ста ви ти исто ри јат срп ских реч ни ка 
без за ди ра ња у про шлост Дру штва срп ске сло ве сно сти, ка сни је СА НУ, и Ма ти це 
срп ске, као и без при ка зи ва ња нај ва жни јих про је ка та ис так ну тих чла но ва ових 
ин сти ту ци ја. Свим овим ин сти ту ци ја ма и на уч ни ци ма ве за ним за њих из ра да 
реч ни ка би ла је на вр ху ли сте при о ри те та. Њи хо вим за ла га њем нај ва жни ји срп ски 
реч ни ци су и угле да ли све тлост да на. Из бор лек си ке у реч ни ци ма, сте пен раз во ја 
тер ми но ло ги је у раз ли чи тим на уч ним ди сци пли на ма, сте ре о ти пи ко ји су на мер но 
или не на мер но учи та ни у де фи ни ци је и при ме ре та ко ђе ука зу ју на ни во дру штве-
ног и кул тур ног раз во ја Ср ба у вре ме на ста ја ња ових реч ни ка. По што се на ла зи мо 
под кро вом СА НУ, ре ћи ћу и то да је те шко за ми сли ти де лат ност ко ја као лек си-
ко гра фи ја про жи ма све фа зе раз во ја СА НУ, од осни ва ња до да нас, и ко ја по ве зу је 
то ли ко чла но ва СА НУ. На ве ди мо са мо не ке од њих: Сто јан Но ва ко вић, Алек сан дар 
Бе лић, Гли го ри је Еле зо вић, Ире на Гриц кат, Ми тар Пе ши кан, Па вле Ивић, Алек-
сан дар Ло ма, Пре драг Пи пер, Иван Клајн, Алек сан дар Ко стић. О ре зул та ти ма 
лек си ко граф ског ра да свих на ве де них ака де ми ка го во ри се на овој из ло жби. На-
жа лост, са мо у оној ме ри у ко јој нам је до зво лио овај пре ма ли про стор за та ко 
озбиљ ну те му. 

Из ло жба има и на уч ну пер спек ти ву. Кроз пре глед реч ни ка од Ву ко вог вре-
ме на до да нас пред ста вљен је раз вој срп ске лек си ко граф ске ми сли и лек си ко гра-
фи је као на у ке. Тру ди ли смо се да на гла си мо ја сно пре по зна тљив ла нац зна чај них 
срп ских ин те лек ту а ла ца од Ву ка до да на шње ге не ра ци је лин гви ста, ко ји су се, 
из ра ђу ју ћи реч ни ке, на до ве зи ва ли јед ни на дру ге, а исто вре ме но оста вља ли лич ни 
пе чат у срп ској лек си ко гра фи ји за бу ду ће на ра шта је.

Из ло жбу Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас, за хва љу ју ћи фи нан сиј ској 
по др шци СА НУ, пра ти и ре пре зен та тив ни ка та лог, ко ји, по сво јој струк ту ри пред-
ста вља ко лек тив ну мо но гра фи ју о исто ри ји срп ске лек си ко гра фи је. Об ја вљи ва ње 
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овог ка та ло га не би би ло мо гу ће без са свим ди рект не лич не по др шке пред сед ни ка 
СА НУ про фе со ра Вла ди ми ра Ко сти ћа. Уред нич ком ти му Ка та ло га при дру жио се 
и ака де мик Ми ло сав Те шић, чи ја по др шка и по моћ су од из у зет ног зна ча ја за це лу 
на шу де лат ност око из ло жбе. Ау то ри Ка та ло га су, углав ном, са рад ни ци и на став ни-
ци Ка те дре за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма Фи ло ло шког фа кул те та 
и са рад ни ци Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. Ка та лог са др жи тек сто ве о Ву ко вом 
Рјеч ни ку, Реч ни ку СА НУ, реч нич ком про гра му у Ма ти ци срп ској, о дво је зич ној 
лек си ко гра фи ји, о исто риј ским, ети мо ло шким, де ри ва ци о ним, ди ја ле кат ским, 
ми то ло шким, фол клор ним, тер ми но ло шким, фар зе о ло шким, фре квен циј ским, 
асо ци ја тив ним реч ни ци ма, као и о реч ни ци ма си но ни ма, жар го на, реч ни ци ма но-
вих ре чи итд. Сви су тек сто ви пи са ни по истом мо де лу и у њи ма се из но се мно ге 
чи ње ни це о срп ским реч ни ци ма ко је до са да ни су би ле об ја вље не. По себ но су, по 
мо јој оце ни, но ви и за ни мљи ви по да ци о пр вим по ку ша ји ма из ра де не ких ти по ва 
реч ни ка, о пр вим реч ни ци ма ко ји то за пра во и ни су, али су омо гу ћи ли раз вој не ке 
лек си ко граф ске гра не. Не ма лу си гур ност ау то ри ма из ло жбе и уред ни ци ма ка та-
ло га ули ва чи ње ни ца да су се сви ау то ри ка та ло га (иа ко и са ми вр ло струч ни, па 
за то и за мо ље ни да са ра ђу ју), кон сул то ва ли са ком пе тент ним ко ле га ма у ве зи са 
сво јим тек сто ви ма, та ко да је сва ко по гла вље про шло кроз ри го ро зну кон тро лу. 
Ва жно је на гла си ти и то да је пр во при пре мљен ка та лог, а да је из ло жба на ста ла 
са зна чај ним ослон цем на тек сто ве у ње му. Га ле ри ја на у ке и тех ни ке СА НУ пре-
ма ла је, на жа лост, да би смо у њој пред ста ви ли бар нај ва жни је чи ње ни це о свим 
ти по ви ма срп ских реч ни ка ко ји су пред ста вље ни у ка та ло гу из ло жбе. Због то га 
мо ли мо це ње ну пу бли ку да из ло жбу схва ти тек као на ја ву и ски цу свих ин фор ма-
ци ја ко је у се би но си ка та лог из ло жбе. Ре цен зен ти из ло жбе и ка та ло га су ака де мик 
Пре драг Пи пер и проф. др Да рин ка Гор тан Премк, ко ји су нам мно го по мо гли 
сво јим са ве ти ма. У свим фа за ма из ра де ка та ло га зду шно су по мо гли аси стен ти 
Ка те дре за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та – Ве сна Ни ко лић, Ва лен ти на Илић, 
Не над Кр цић, као и Бо ја на То дић, са рад ник Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ. 
Пре во ђе њем и лек ту ром ру ског де ла ка та ло га ру ко во ди ла је ма ги стар Ву ко са ва 
Ђа па Иве тић. Свим овим ко ле га ма од у зе ли смо ле то због ра да на овом ка та ло гу, 
па им сто га нај и скре ни је за хва љу је мо.

Из ло жба не би би ла ов ква ка ква је сте без по мо ћи ди зај не ра Оза ри је Мар ко вић 
Ла шић и Не бој ше Бо бе Ва си ље ви ћа. И за нас на уч ни ке и за њих умет ни ке по ве-
зи ва ње зна ња и по гле да на исте чи ње ни це из две ви зу ре пред ста вља нај ве ћи и 
нај леп ши иза зов у на ста ја њу ове из ло жбе.

На кра ју же лим да за хва лим Ор га ни за ци о ном од бо ру 16. ме ђу на род ног кон-
гре са сла ви ста и пред сед ни ку Од бо ра про фе со ру Вељ ку Бр бо ри ћу, на из у зет ној 
по др шци, раз у ме ва њу и по лет ној ат мос фе ри ко ја већ го ди на ма вла да у на шем 
ма лом ти му.

Реч ни ци су ви ше од књи га, јер пред ста вља ју од раз ци ви ли за циј ског ни воа 
го вор ни ка не ког је зи ка, њи хо вих зна ња о све ту и на чи на на ко ји га по и ма ју и оце-
њу ју. Због то га из ло жба Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас, кроз сли ку о 
срп ским реч ни ци ма, при ка зу је, бар у не кој ме ри, и сли ку срп ске на у ке и кул ту ре. 

Др Рај на М. Дра ги ће вић
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за ср по ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма
Бе о град

raj nad@yahoo.com
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По што ва ни г. пред сед ни че Ко сти ћу, ува же ни пред став ни ци ин сти ту ци ја, 
ме ди ја, дра ги го сти, ко ле ге и при ја те љи;

XVI Ме ђу на род ни кон грес сла ви ста, ко ји се ове го ди не одр жа ва у Бе о гра ду, 
пру жа при ли ку да се, ов де у Га ле ри ји на у ке и тех ни ке, на до сто јан на чин пред ста-
ви јед на од нај зна чај ни јих те ма у исто ри ји срп ске лин гви сти ке. То је лек си ко гра-
фи ја – од нос из ме ђу ре чи као по ла зног об ли ка је зич ке кул ту ре, и реч ни ка као 
ко нач ног и за о кру же ног зна ња о тој кул ту ри. У срп ским реч ни ци ма, реч се при-
ка зу је и као све док вре ме на и про сто ра у ко ји ма се упо тре бља ва, и као по ка за тељ 
мен та ли те та го вор ни ка, и као део по себ них пој мов но лек сич ких си сте ма, и као 
мно го то га још... Опи си ва ње ре чи у срп ским реч ни ци ма ујед но пред ста вља и чин 
на шег соп стве ног од ре ђе ња на ма пи европ ске ху ма ни стич ке тра ди ци је.

Реч ни ци ко ји су пред ста вље ни на овој из ло жби на ста ли су то ком по след ња 
два ве ка ин те ре со ва ња срп ских лек си ко гра фа за ре чи, за њи хо во по ре кло, об лик, 
зна че ње, упо тре бу. Ови реч ни ци сим бо ли зу ју ево лу ци ју њи хо вих по гле да на лек-
си ку, ко ја је обе ле жи ла вре ме из ме ђу по чет ка XIX и по чет ка овог, XXI ве ка. Та 
ево лу ци ја по чи ње са Ву ко вим Рјеч ни ком као ком би на ци јом ет но граф ске и лек си-
ко граф ске сту ди је, и гра на се у ви ше пра ва ца: ка це ло ви том опи су ре чи у си сте му 
стан дард но је зич ке нор ме, ко ји ка рак те ри ше реч ни ке са вре ме ног је зи ка, за тим, ка 
опи су по ре кла ре чи и ње ног исто риј ског тра ја ња, ка не го ва њу ди ја ле кат ских ре чи, 
ка раз ли чи тим ви до ви ма на уч ног пред ста вља ња лек си ке. Срп ска лек си ко гра фи ја 
да нас – ка ко све до чи и ка та лог ове из ло жбе – раз гра на та је ди сци пли на, ко ја од-
ра жа ва те жњу срп ске на у ке да бес крај не из ра жај не мо гућ но сти је зи ка све де на 
ма њи број си стем ских прин ци па по ко ји ма тај је зик функ ци о ни ше. По то ме, да се 
по слу жим јед ном Бор хе со вом ана ло ги јом, она асо ци ра на круг чи је се сре ди ште 
на ла зи сву да, а обим ниг де.

Рад у ти му из ло жбе Срп ска лек си ко гра фи ја од Ву ка до да нас пред во ђе ним 
проф. Рај ном Дра ги ће вић пред ста вљао је вред но и не по но вљи во ис ку ство. Тре ба-
ло је има ти хра бро сти да се из окви ра ка би нет ског ра да ис ко ра чи у но ви, ви зу ел ни 
ме ди јум, али је за овим ис ко ра ком сле ди ла и на гра да: јав но сти је при ка зан це ло-
ку пан до са да шњи рад на исто ри ји и те о ри ји срп ске лек си ко гра фи је. 

До зво ли те ми да се на кра ју овог обра ћа ња нај и скре ни је за хва лим сви ма ко-
ји су по мо гли ову из ло жбу и по др жа ли ње ну ре а ли за ци ју: Срп ској ака де ми ји на-
у ка и ње ном пред сед ни ку, проф. Ко сти ћу, на сва кој вр сти по мо ћи; Ми ни стар ству 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја, Град ском се кре та ри ја ту за кул ту ру, сла-
ви стич ким дру штви ма. На ро чи ту за хвал ност ду гу је мо ау то ри ма Ка та ло га, ко ји 
су ис тра жи ли – нај че шће од са мог по чет ка – по је ди не ти по ве реч ни ка и о њи ма 
на пи са ли члан ке ен ци кло пе диј ског ква ли те та. По себ но се за хва љу је мо на шим 
ди зај не ри ма, Оза ри ји Мар ко вић Ла шић и Не бој ши Бо би Ва си ље ви ћу, ко ји су би ли 
за ду же ни за кре а тив ни аспект из ло жбе и ка та ло га.

Др Не над Б. Ива но вић
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ

Бе о град
ne so ni779@gmail.com
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Др Дра ган Л. Ха мо вић

ДРА ГИ НАШ ДА НОЈ ЛИ ЋУ

По во дом ма ђар ског пре во да књи ге Дра ги мој Пе тро ви ћу

Ако са гле да мо раз у ђе ну и до ста не у ре ђе ну сце ну ак ту ел не срп ске књи жев-
но сти, књи жев на фи гу ра Ми ло ва на Да ној ли ћа из два ја се као јед на од нај мар кант-
ни јих по ја ва. Пи ше нео ду стај но, у раз лич ним књи жев ним об ли ци ма и раз ме ри ма. 
Пи ше мно го и до бро. О ме те жној са да шњо сти и жи вој про шло сти. Не ште ди у том 
ис пи ти ва њу ни се бе, ни сво је, а не оста је ду жан ни моћ ни ци ма ни ти им пе ри јал ним 
ла жи ма ко је нам се упор но по да сти ру. Ви ше од по ла ве ка пре и спи ту је ко је и шта 
је и ку да нас све ма ти ца но си. Стал но се на вра ћа у исти те мат ски про стор и ни ка-
ко да га ис цр пи. Бе ле жи хро ни ку соп ства и хро ни ку спољ них зби ва ња ко ја се то га 
соп ства ти чу. За по ла ве ка (плус де сет го ди на) пи са ња и за укуп но осам де це ни ја 
са зна ва ња и опи то ва ња, на пи сао је, по оби му и жан ров ском оп се гу, не књи жев но 
де ло – не го чи та ву књи жев ност. По чео је као пе сник и ни је пре ста јао пи са ти сти-
хо ве, али је чи сту по е зи ју ис пи си вао и на стра ни ца ма про зе, а пе снич ко ис ку ство 
ра зло жно из ла гао у есе ји ма и члан ци ма. (Ако не ра чу на мо под виг пре пе ва Шек-
спи ро вог ко ма да Бо го ја вљен ска ноћ – а ваљ да га тре ба ра чу на ти – је ди но се дра мом 
ни је ба вио.) И ско ро све што је пи сао, а об ја вљи вао је од пе снич ког пр вен ца Уро
ђе нич ки псал ми (1957) у про се ку бар је дан нов на слов го ди шње, зна чи ло је отво-
ре ни иза зов за те че ним пред ста ва ма и по став ка ма, по чев ши од се бе са мо га до свих 
дру гих, од род ног до гло бал ног се ла. „Ства ри и иде је вре де са мо он да кад се ме ђу 
њи ма одр жа ва од ре ђе на на пе тост“ – на ла зи мо при по чет ку ње го ве чу ве не епи сто-
лар не про зе Дра ги мој Пе тро ви ћу (1986), ко ја је до ступ на и чи та о ци ма ма ђар ског 
је зи ка и ко јој ће мо и за то овом при ли ком посветити ко ју реч ви ше.1

Сва ким сти хом и про зним рет ком, Да ној лић одр жа ва и по др жа ва на пе тост 
да би до шао до отре жњу ју ћих уви да. Ако из у зме мо пр вен це обе ле же не пост надре-
а ли стич ком спон та но шћу асо ци ја ци ја, глав ни ну ње го ве књи жев но сти од ли ку је 
од го вор но ру ко ва ње је зич ким сред стви ма. И нај оп шти је пој мо ве ве што пре во ди у 
кон крет не сли ке. По е зи ја је, ре че јед ном не ко опро бан у по е зи ји, чу ло за ана ло ги-
је. То је је дан од основ них на у ка пра вих књи жев них от кри ва ла ца 20. ве ка – би ти 
пре ци зан у сло же ном и ди на мич но за хва ће ном опи су, до ми кро де та ља. Не ма мо 
да нас пи сца по у зда ни јег и окрет ни јег је зич ког из ра за, ко ји у тек сту про жме раз не 
ни јан се и ин тен зи те те. Да ној ли ћев ду бин ски кон тро ли сан, из ду би не ис ти снут 
ис каз, ма о че му пи сао, омо гу ћа ва ве ро до стој ност опи са и мо ме на та ка ко с по вр ши-
не за јед нич ке ствар но сти, та ко и са нај и ско ше ни је и по ме р љи ве тач ке уну тар њих 
пре ви ра ња. По сма тра и та на но раз лу чу је, али се уз др жа ва од осу ђи ва ња и ко нач не 
пре су де. На сто ји да раз у ме, ко га мо же и да оправ да. Кри тич ки дух стал но на прег-
нут. С дру ге стра не, ве чи ти је де чак ко ји би да по бег не у не ку сво ју Жа гу би цу, где 
се ни шта не до га ђа, или да се из јед на чи са гне здом из ко јег је по те као. Зна лац и пре-

1 Из го во ре но 18. апри ла 2018. го ди не у пе штан ском Те ке ли ја ну му у окви ру 25. Ме ђу-
на род ног са ло на књи ге у Бу дим пе шти, на ко јем је про грам Ср би је, као по ча сног го ста, ор га-
ни зо ва ла Ма ти ца срп ска. 
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во ди лац са ви ше је зи ка, нај ви ше др жи до сво га ма тер њег. Одо ма ћио је у срп ском 
је зи ку пе сни ке дру гих је зи ка: Брод ског, док још бе ше ди си дент, Јеј тса и Кло де ла 
– а са Цве ћем зла Бо дле ро вим ба ви се чи тав жи вот.

Да ној лић је, ка ко ре че је дан пе снич ки са вре ме ник, увек по ста вљао се би ви-
со ке ме те. А пе сник је сам, у есе ју о Ду чи ћу, код пе сни ка ис ти цао цр ту „бес по штед-
ног са мо по ри ца ња“. И ка да је, у до ба мла до сти пи сао, ре ци мо, Пам флет про тив 
за ви ча ја, био је то про дук ти ван раз ра чун, као и у сва ком при сном од но су. По врат-
нич ки по глед у еле мен тар ност при ро де и вај ка да шње од но се у се о ској кул ту ри 
по де ше ној пре ма го ди шњем кру гу што „про ла зи кроз авли ју“, био је уто ли ко про-
ду бље ни ји, бо ље раз у ме ва ју ћи, по глед но вих от кри ћа. По ред свег ши ро ког све та 
ко ји је по хо дио, уче ћи и бе же ћи, у ду гом ни зу пе снич ких и про зних ра до ва из но ва 
је са гле да вао лич ну ениг му ме ста ро ђе ња, бли ских фи гу ра и по ја ва. Да ној лић нам 
жи во по ка зу је да ли ри ка и да ље оп ста је као ди вље ње ство ре ном, да су пе снич ки, 
али и дру ги тек сто ви у ко је се че сти то уне се мо, не из бе жни глас по бу ње ни ка, као 
и об лик па жљи вог чи та ња све та и вре ме на. „Шта мо же пе сник у ова квом, оскуд ном 
вре ме ну, и у оси ро ма ше ном, збу ње ном пле ме ну?“, пи тао се Да ној лић у, не та ко дав-
ној, жич кој пре о бра жен ској бе се ди: „Мо же вр ло ма ло, и вр ло мно го. Већ и са мо 
одр жа ва ње је зи ка у де ло твор ном ста њу ње гов је не за мен љив до при нос ду хов ном 
здра вљу за јед ни це. Пред во ђен ма штом, игра чи цом на ко ноп цу у слу жби сло бо де, 
мо же да отва ра ви ди ке пре ко ко јих су на ви ка и сва ки да шњи ца ба ци ле не про зир ну 
за ве су.“ Упра во то „вр ло ма ло“ и „вр ло мно го“ ви ше од ду гих по ла ве ка об де ла ва 
Да ној лић, по го то во да нас, кад се пре ко на ших ви ди ка упор но пре ба цу је но ва не-
про зир на за ве са, а ду хов но здра вље људ ске за јед ни це уве ли ко на ру ша ва. 

Због бор бе не ши ри не и ак ти ви зма ње го вог пи са ња, Да ној ли ће ва по е зи ја је 
че сто би ла у сен ци ње го ве про зе, есе ји сти ке и пу бли ци сти ке. Раз ви је на у две услов-
не ли ни је, у нео сим бо ли стич ку и на ив ну, она чи ни ра зно лик и осо бен пре плет, 
ко ји се плод но про ду жа ва до да нас. За Да ној ли ћа мо же ва жи ти да се, као пе сник, 
кре тао од озбиљ ног ка нај о збиљ ни јем. Пе сник Уро ђе нич ких пса ла ма бу јан је и 
му тан, пе сник Чи сти на (1973), пре лом не збир ке од пре по ла ве ка, ка ко сам на слов 
ка же – про чи шћен и до зрео, а пе сник ме ди та тив не ли ри ке по след њих де це ни ја, 
за кључ но са збир ком Пе шач ки мо но лог (2007), ис ку стве но про се јан и сми са о но 
са бран. Опет, пе сник за де цу и пе сник про во ка тив не на ив но сти, не пре ста но се 
над ме ће са со бом са мим у за и гра ва њу по ет ске уо бра зи ље. Ре лак си ра у на ив ним 
пе сма ма сваг да шњу на пе тост, рас те ру је мрак и гор чи ну мо дер них по е ти ка. Да ној-
ли ћу жан ров ске пре гра де ма ло зна че. За то пи ше, све ви ше и ра ди је, за де цу и осе-
тљи ве, као и за озбиљ ну де цу и нео збиљ не од ра сле. Гра ни це се то пе, на ко рист 
јед не вр хун ске књи жев не жи во сти и жи во твор но сти.

По е зи ју од у век узи ма мо као глас иско ни, са оп штег из во ри шта, и глав ни је 
ток про шло ве ков не по е зи је те жио да се том гла су при мак не. С по чет ка ми ну лог 
сто ле ћа Кро че за пи су је: „Умет ност, по е зи ја, ин ту и ци ја и не по сред на екс пре си ја, 
то је мо ме нат вар вар ства и на ив но сти ко ји се не пре кид но вра ћа у жи во ту ду ха: то 
је не хро но ло шко не го иде ал но де тињ ство.“ Тач ка де тињ ства и уро ђе ни штва, ба-
зич ног от кри ва ња ства ри све та нај твр ђе је упо ри ште укуп не Да ној ли ће ве књи жев-
но сти. Ода тле се ви ди по чет на тач ка све га, као у про зи Уче ње је зи ка (2008), у ко јој 
двој ник за пи си вач на кнад но по зајм љу је ре чи пред све сном би ћу тек ро ђе ног де те-
та, још не до спе лог до ре чи, па је за то и са гла ше но са жи во том у се би и око ло се бе: 
„На свет сам до шао са зе мљом, и она је на ста ла оног ча са кад сам пр ви пут отво рио 
очи... Све је ка ко је од пам ти ве ка уре ђе но; и ја сам у не кој ве зи са пам ти ве ком. Дан 
се нео сет но пре ли ва у ноћ, ноћ у дан; не ма ве ли ке раз ли ке из ме ђу буд ног ста ња и 
спа ва ња, из ме ђу ју че, да нас и су тра.“



У лир ски за сно ва ним про за ма Да ној лић по ка зу је ка ко се по сре ду је не по сре дан 
и пун до жи вљај при род ног про сто ра, из но ва от кри ва биљ ни свет род ног пре де ла, 
са мно штвом сит них про ме на у при ро ди. Да ној ли ће ва про за је ро ман у на став ци ма, 
о од ра ста њу и уз ра ста њу, увек из дру гог фо ку са. Сва ким по нов ним при по вед ним 
по врат ком у ме сто ро ђе ња, тај про стор на ра ста и за до би ја ва се љен ске раз ме ре, што 
за ви чај и је сте за оне ко ји уме ју да га осве сте и по ста ну ње го ви без мер ни но си о ци 
у се би. Не сми ре но по је дин ство, бе же ћи, кру жи око сво га род ног сто же ра. Баш као 
што чи та мо у про зи Дра ги мој Пе тро ви ћу, и не са мо у тој књи зи: „У пр во бит ном 
окви ру свог по сто ја ња, про гле дан и без остат ка из ме рен, не маш ви ше ку да од се бе 
да се са кри јеш [...] У сми ре њу се зач не но ва те ско ба, ду бља од свих ра ни јих, а с 
њом и му ке од то га што не из ле чи во је си.“ Ши ром отво ре них очи ју и ши ром отво-
ре ног ума – то су не сум њи ва обе леж ја књи жев не и ин те лек ту ал не по зи ци је Ми-
ло ва на Да ној ли ћа. Они ко ји па па гај ски јав но по на вља ју при чу о ну жно сти срп ског 
су о ча ва ња са со бом, или ни су чи та ли Да ној ли ћа, или им је пак све јед но ка кав 
на па мет на у чен текст по на вља ју за пла те и хо но ра ре из из да шних им пе ри јал них 
фон до ва. 

Мо же мо би ра ти ода кле ће мо цр пе ти оштре и ви ше стра не уви де о сре ди ни и 
на ро ду из ко јег је по те као. Да ној лић се не пре ста но, оп се сив но на вра ћа у ко ор ди-
на те ко је су га ба зич но од ре ди ле, од пре де ла с ко јим се ста па и ко јем се ди ви, до 
фи гу ра сво јих ро ди те ља и бли жег окру же ња, на вра ћа у окри ље твр дог мен та ли-
тет ског по рет ка, као и на род них од ли ка усло вље них де ло ва њем те шке и муч не 
исто ри је и гру бе иде о ло ги је сјај них при ви да – не са мо пре не го и по сле па да тзв. 
гво зде не за ве се. У тра ди ци ји нај бо љих срп ских пи са ца је сте да свој на род хра бре 
у не во ља ма, те же ћи да ду бље раз у ме ју ње гов по ло жај, али му та ко ђе не опра шта ју 
ни сит ни је ни по ве ће не по доп шти не и ма не. Та ко је од Ву ка Ка ра џи ћа као хро ни-
ча ра Срп ске ре во лу ци је, као и Сте ри је, гор ког кри ти ке ра „ро до љу бач ких“ и „по-
кон ди ре них“ ка ри ка ту ра. Из та кве са мо све сне тра ди ци је из ра ста и Да ној лић, ко ји 
на сту па отво ре не и раз у ме ва ју ће па ме ти пре ма све му што тре ба да про ђе ис пит 
кри тич ке про ве ре: „Цео мој на род је у ме ни, као што је у ме ни и це ло чо ве чан ство; 
на род на при сни ји, чо ве чан ство на оп шти ји на чин. Ма не на ро да су мо је лич не ма не, 
ру жно уве ли ча не и про јек то ва не у исто ри ји.“ На кон ка та ло га не га тив не пси хо со-
ци о ло ги је сво га кра ја, ура слог у ску че ност и до са ду, он по ен ти ра као чо век ко ји 
„бла го ра зу ме ва ње тра жи“, као пе сник што не при зна је са мо је дан угао у пор тре-
ти са њу љу ди и по ја ва: „Наш је ве ли ки успех што нас уоп ште има. Нај те же смо 
пре гр ме ли, сад нам оста је да се на ста вља мо, ова кви ка кви смо се чу дом очу ва ли“, 
чи та мо пот крај про зе Дра ги мој Пе тро ви ћу, ко ја де лу је као да ни је пи са на за вре-
ме на „вер бал ног де лик та“ Ти то ве епо хе. 

Пи сац, пре ру шен у лик и оп ти ку оста ре лог по врат ни ка из Аме ри ке, ко ји сво-
ме при ја те љу, та ко ђе еми гран ту што и сам по ми шља на по вра так, на ши ро ко пи ше 
ути ске о ат мос фе ри жу ђе не до ма је, у по ме ра њу свог до жи вљај ног клат на стал но 
се кре ће из ме ђу бли ске уро ње но сти и ана ли тич ке, чак ци нич не од мак ну то сти. 
Ко ли ко год по ка зи вао и до ка зи вао ра ци о нал ну от ки ну тост од рђа вих до ма ћих 
на ви ка, Ми хај ло Мајкл Пут ник искон ски се при дру жу је зе мља ци ма у ме те жу рас-
ка ла шног Ве ли ко го спо јин ског са бо ра. Ра зло жна кри ти ка дру гих пре ла зи у по кај-
ну ис по вест: „Ни је до бро гле да ти од већ про дор ним очи ма, ва ља ло би жми ри ти и 
пра шта ти, пра шта ти не жно и ту жно, ћу та њем по бе ђи ва ти све што би има ло да се 
рек не. Део сам тог зно ја вог и бле бе та вог Јед ног, ње го ва по бу ње на че сти ца, ње го ва 
по бу ње на че сти ца, оти мам се да не бих био са свим то, ни са мо то, и у оти ма њу 
са мо до не кле успе вам.“ Јер тај Пут ник, нај пре од ла ском и бе жа њи ма, а по том по-
врат ком на по чет ну тач ку ре ша ва оно што се зо ве Iden tity Cri sis: „У пр во бит ном 
окви ру свог по сто ја ња, про гле дан и без остат ка из ми рен, не маш ви ше ку да од 
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се бе да се са кри јеш.“ Али, то је ре ше ње без ре ше ња, ма кар не оног ис пр ва при-
жељ ки ва ног, јер „у сми ре њу се зач не но ва те ско ба, ду бља од свих ра ни јих, а с њом 
и му ке од то га што не из ле чи во је си“. Осе тљи ви лир ски се и змо граф, ипак, раз лу-
чу је су ште раз ли ке из ме ђу осе ћа ња пра зни не у ту ђи ни и пра зни не што вла да у 
за ви ча ју: „У Аме ри ци је пра зни на глад на и раз дра жу ју ћа, под сти че на пре га ла штво, 
тра жи да јој даш ви ше од оног што имаш. Ов де те успа вљу је, ни за шта јој ни си 
по тре бан, а нај бо ље се у њу укла паш кад се не ми чеш.“ Али, за то, за кљу чу је да ље 
Пут ник, пи смо пи сац, у ту ђи ни „смрт је на пор на и не при род на“, а у род ном гне зду 
„где год те обо ри би ће ти то пло и ме ко“.

Пред по гле дом чи та о ца де сет пи са ма од ко јих је са чи ње на про за Дра ги мој 
Пе тро ви ћу про ти че уну тар ња ево лу ци ја дра ма ти зо ва ног ви ђе ња про сто ра и љу ди: 
„Он да сам, око 1970, осе тио да по сто ји не што што је ду бље не са мо од по ли тич ких 
на кло но сти и од бој но сти не го и од ре чи ма тер њег је зи ка: то су ми ри си зе мље, ње на 
бо ја, ње на то пла стру ја ња, она на ро чи та сто пље ност тла и го ди шњих до ба ко ју је-
ди но у за ви ча ју до жи вљу јеш.“ О тој ре ин те гри са но сти све до че не са мо ве ли ке по-
ет  ско про зне це ли не као што су Го ди на про ла зи кроз Авли ју (1992) или Зми јин свлак 
(1979) и дру ге про зе ко је нас вра ћа ју у за сни ва ју ће до ба при по ве да ча, као и пр во-
ра зред на сим бо ли стич ки озра че на ли ри ка при ро де – по себ но у по зни јем пе ри о ду, 
не го и па са жи Да ној ли ће ве про зе у пи сми ма. Она по чи ње мал те не фељ то ни стич ки, 
па се пре у сме ра ва по ши ри ни и ду би ни јед ног зре лог и сен зи бил ног ис ку стве ног 
ви ђе ња. Зе мља је у чо ве ку и од ње, као ни од се бе, бе га не ма, али то ни смо до зна-
ли док ни смо до спе ли бли зу за кла па ња сво га кру га. Да ној лић се, у сво јим про за ма 
са ста вље ним од ра зних жан ров ских при ме са и стил ских ин то на ци ја, ис по ста вља 
као пи сац ко ји ла ко од три ви јал но сти из ле ти у ете рич ност, из ре ске кри тич но сти 
пре ба ци у на ив ни при јем, од на ту ра ли стич ких де та ља до пре у до мен ар хе ти па, из 
пу бли ци стич ког то на пре ђе у ху мор но-гро теск ну до ра ду, из по ле мич но сти у аскет-
ску по ми ре ност. На ме ран да сва ки пред мет об у хва ти у пу но ћи и про тив но сти ма 
ко је га чи не, пи сац на сто ји да пре вла да сва ку јед но смер ност сми сла до ко јег до пре. 
Ни сво ја за о бље на ра ци о нал на обра зло же ња не при хва та до кра ја, јер „ра зум има 
нај ја че до ка зе, а лу дост сво је, там не и не по бе ди ве раз ло ге, па је лу дост бли жа жи во ту, 
а ра зум смр ти“. Ту је чвор и ту ле жи ви та ли стич ко оправ да ње лу до сти, с чи јим се 
за ви чај ним ис по ља ва њи ма пи сац не пре стан це су о ча ва.

Јед на од Да ној ли ће вих не за бо рав них и за сно ва них по хва ла лу до сти по ка за на 
је и у тзв. по ве сти Ка ко је До бри слав про тр чао кроз Ју го сла ви ју (1977). Ко лек тив-
на сли ка убр за ног, гр че ви тог су сти за ња све та или Евро пе што нам из ми че, опред-
ме ће на је у ли ку сим бо лу епо хе чи ји је био сле пи и сме шни след бе ник, у без над ној 
не до вр ше но сти и не зграп ном рас ко ра ку по је дин ца и на ро да ко ји хо ће, по што-по то, 
да „пре бро ди по нор из ме ђу ве ков не не пи сме но сти пле ме на и ин ду стриј ске епо хе 
у ко јој се, из не на да, про бу дио“. До бри слав, на ив ни про свет ни рад ник, про све ти-
тељ, и ро ман ти чар у коб ном за ка шње њу и не спо ра зу му с по е зи јом, у Да ној ли ће вом 
мно го стра ном пред ста вља њу чи ни се мо ну мен та лан и ре пре зен та ти ван за дух 
раз до бља дру ге Ју го сла ви је. Али, као и увек ка да је ан га жо ван, Да ној лић се же 
ду бље од кри ти ке иде о ло шких по ја ва или са ме кул тур не за о ста ло сти. Он про ниц-
љи во ука зу је и на опа сну бли зи ну што де ли свет успе шних и свет про ма ше них, 
про пи ту је оправ да ност уцр та них гра ни ца: „За ми сли ве ли ка на са свим се не знат но 
раз ли ку ју од оних ко је на ла зи мо код не при хва ће них. Ако је до ис тра жи вач ке сме-
ло сти, про ма ше ни су че сто хра бри ји.“ У име ис пи ти ва ња та кве хра бро сти, Да ној лић 
се ба ви До бри сла вом као соп стве ном сен ком, или со бом у не га ти ву. За кључ ке о 
ве ли ким при ча ма епо хе и све та об ли ку је, кроз слу чај не срећ ног на род ног пе сни ка, 
као по лу о тво ре ни иза зов иде о ло ги ји што је та да још увек уљуљ ка но вла да ла, али 
и сва ком дру гом дис кур су иза ко јег сто ји Моћ: „Мно ге ве ли ке иде је, ра сит ње не и 
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пу ште не у ши рок оп ти цај, за вр ша ва ју као од је ци од је ка, као жа ло сне, не у по тре-
бљи ве бу да ла шти не. Раз вод ње на и оче ру па на, ен ци кло пе диј ска зна ња се по ка зу ју 
у свом нај јад ни јем об ли ку – као за лу ђу ју ће очи глед но сти, ко је ни шта не до ка зу ју, 
ни шта не от кри ва ју и ни куд не во де.“ Ста са вао у де це ни ја ма обе ле же ним ду хом 
ег зи стен ци јал ног ап сур да, на спрам ду ха по бу не – или као је дан од ње го вих ре зул-
та та, Да ној лић по све ћу је две сто ти не гу стих, ин те лек ту ал но на прег ну тих и ху-
мор но-иро ниј ски суп тил но про же тих стра ни ца о јед ном при пад ни ку ин те лек ту-
ал ног под зе мља, бо ље ре ћи мар ги нал цу ко ји је ис тра ја вао у под мет ну том је зи ку, 
у по е зи ји ко ја ни је уо би ча је но не го је ве ли чан стве но ло ша. „Јер и ба нал ност има 
сво је ге ни је“, по ен ти ра Да ној лић, ко ји у тој не слав ној ве ли чан стве но сти ипак пре-
по зна је пе снич ки „на чин жи вље ња и уми ра ња“, на спрам при зна ти јих а ла жних 
пе сни ка, на су прот њи хо ве сра чу на то сти и при ла го дљи во сти.

Пе сни ко ва ње је, пи ше Да ној лић у од бра ну свог тра ги ко мич ног ју на ка, „на-
пе тост ви шег ре да“. На пе тост је чи ни лац без ко јег је зич ка тво ре ви на не мо же да 
ис ти сне укус сво га сми сла и то је по сву да ви дљи во код на шег је зич ког про то мај-
сто ра. Али, на дру гој стра ни ре че не на пе то сти, Да ној лић је из на шао свој пе снич ки 
из лаз, али и из раз от по ра на гла ше ним тен зи ја ма уну тар мо дер них по е ти ка, као и 
хлад ној дис тан ци пост мо дер них стра те ги ја. Ра ни изум на ив не пе сме, од већ кла-
сич не збир ке Ка ко спа ва ју трам ва ји (1959), про жео је чи та ву до зре лу Да ној ли ће ву 
књи жев ност, као глас по но во осво је не из вор но сти и не па тво ре но сти, глас до зван 
из соп стве ног де тињ ства. С дру ге стра не, згу сну тост опи са од ли ка је епи гра ма и 
крат ких пе са ма опи сних, по ли тич ко-са ти рич ких, ми сле них и ка лам бур ских, ко је 
је, у енорм но ду гом ни зу, Да ној лић ис пи си вао (Цр но ис под нок ти ју, 2010). Нај пре је 
по сре ди мо гућ ност све до че ња о тре ну и тре нут ном до жи вља ју пу но ће, али ис ка-
за на свест о то ме да ства ри вре де са мо ка да се ме ђу њи ма одр жа ва из ве сна на пе тост. 

А на пе то сти нај ма ње мањ ка у на шим жи во ти ма и ве ку ко јег буд но ослу шку је 
и ко мен та ри ше Ми ло ван Да ној лић, упор ни пи сац уну тра шње хро ни ке свог до ба 
и свог соп ства и је дан од нај под сти цај ни јих и нај у ти цај ни јих ау то ра са вре ме не 
срп ске књи жев но сти. Не пре ста но је за гле дан у до де ље но исто риј ско вре ме. Ан га-
жо ва ни на пи си, пи са ни из ме ђу есе ји сти ке и вр сне пу бли ци сти ке, на сва ко вр сне 
по во де, ов да шње и гло бал не, де це ни ја ма пле не па жњу ум но сен зи бил ни јих и по-
ли тич ни јих чи та ла ца. Би ло да је по вод из но вин ске ве сти, про чи та не књи ге, из 
су сре та и ис ку ста ва на ра зним свет ским стра на ма и код нас, оста је оти сак ру ке 
мај стор ског по сма тра ча и ту ма ча ви дљи вог све та и за кло ње них све то ва. Да ној лић 
је за ра на про шао до бру шко лу но ви на ре ња, ко ја оба ве зу је на пре глед но и са же то 
пи са ње, укр стив ши је с пе снич ком бри гом за тач ност и ис тан ча ност ре чи.

Те шких де ве де се тих го ди на Да ној лић је на сто јао да, из ино стра не пер спек-
ти ве, са гле да сме ро ве оног што нам се до га ђа ло у отаџ би ни, раз ри ва ној спо ља и 
из ну тра. Ако ни је мо гао увек уте ши ти, ма кар је по ја шња вао при ли ке и раз ве ја вао 
уста ја ле за блу де. Ни је хтео да се пра ви па мет ни ји од вла сти тог на ро да, са мо му је 
пру жао на увид не ке чи ње ни це од зна ча ја за раз у ме ва ње на шег по ло жа ја и стре-
мље ња дру гих. Чи ни то и да нас, као по кло ник сло бо де и, ка ко је јед ном ре као, 
„из ну ђе ни на ци о на ли ста“, а мо гао је да иза бе ре да бу де ста ту сно обез бе ђе ни ји и 
при зна ти ји про фе си о нал ни про тив ник на ци о на ли зма. У не ком бо љем све ту, пи ше 
Да ној лић у ско ра шњем члан ку, био бих ин тер на ци о на ли ста. И да ље ова ко сво ди 
свој од нос пре ма на ци о нал ном при па да њу, као мо рал ном из бо ру или те ре ту на 
ко ји се при ста је: „Осу ђен сам на суд би ну свог на ро да, на ње гов је зик, ње го во исто-
риј ско зна ње и ис ку ство. Осу ду не но сим па сив но, ни ти при хва там све што од 
на ро да и ње го вих во ђа до ла зи. Љу бав? Ја ни се бе не во лим у свим окол но сти ма, 
тек, без се бе, и без отаџ би не, не мам куд. Од ње оче ку јем са мо да по шту је мо ју 



сло бо ду: ни шта ви ше, и ни шта ма ње од то га. Ина че, отаџ би ни је сва ка ко лак ше 
без ме не, не го ме ни без ње.“ За не за гри же не ду хо ве до ста.

У књи жев но и сто риј ским пре гле ди ма те шко се ме ња ју уста ље ни по ре ци и 
уло ге, али ка да не ко са ве стан бу де пре гао да си сте ма ти зу је и пре вред ну је на шу 
књи жев ност на ме ђи ве ко ва, мо ра ће да ис ка же оно што су прет ход ни ци про пу сти-
ли: да је Да ној лић сво је ра ни је ис так ну то ме сто но ви јим на сло ви ма и тек сто ви ма 
не са мо по твр дио, не го из ра зи то оја чао, по ме рио и ста би ли зо вао на са мом вр ху, 
или у сре ди шту књи жев но сти на шег раз до бља, ко ју стра те шки де хи је рар хи зу ју и 
де цен три ра ју, да би нас до дат но по му ти ли и дез о ри јен ти са ли и обез вре ди ли. Пи-
сац ко ји је об и шао све стра не све та, зна до бро где му је цен тар и шта ко ли ко вре ди. 
И то ис ку ство ште дро де ли са на ма.
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ОСЛО БО ДИ ЛАЧ КИ СМИ САО КЊИ ЖЕВ НО СТИ

(Сло бо дан Вла ду шић. Књи жев ност и ко мен та ри. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 
2017)

У по ре ђе њу са ху ма ни стич ким ди сци пли на ма ко ји ма је нај срод ни ја и од ко-
јих ју је по не кад те шко раз ли ко ва ти – те о ри јом књи жев но сти, исто ри јом књи жев-
но сти, есте ти ком – књи жев на кри ти ка од ли ку је се ве ћом отво ре но шћу пре ма кул-
тур ном и по ли тич ком кон тек сту у ко јем де лу је, пре ма мо рал ним и иде о ло шким, 
ин те лек ту ал ним и ци ви ли за циј ским иза зо ви ма сво га вре ме на. То јој у по је ди ним 
тре ну ци ма да је да ле ко ва жни ју уло гу у књи жев но сти и кул ту ри јед ног на ро да од 
оне ко ја јој нај че шће при па да, чи не ћи је та да не са мо ту ма чем де ла и пи са ца не го 
и но си о цем ду бљих пре о ку па ци ја и те жњи сво га вре ме на. У мо дер ној срп ској књи-
жев но сти та кво зна чај но раз до бље књи жев не кри ти ке ве зу је се за „пр ву се ри ју“ 
Срп ског књи жев ног гла сни ка (1901–1914) и кри ти чар ски опус ње го вих уред ни ка, 
Бог да на По по ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа. Сво јим кри ти ка ма, слич но сти ма и раз ли ка-
ма у сво јим по гле ди ма на књи жев ност, у свом схва та њу кул ту ре и ви ђе њу књи-
жев не кри ти ке они су обе ле жи ли сво је до ба ни шта ма ње не го че тво ри ца ње го вих 
ве ли ких пе сни ка Ра кић, Ду чић, Пан ду ро вић и Дис.

Ма да не та ко зна чај но као до ба Срп ског књи жев ног гла сни ка, дру го ва жно 
раз до бље срп ске књи жев не кри ти ке ве зу је се за пе де се те го ди не про шлог ве ка и 
име на Бо ри сла ва Ми хај ло ви ћа Ми хи за и Зо ра на Ми ши ћа. Ми хиз и Ми шић ни су 
има ли По по ви ће ву и Скер ли ће ву ин те лек ту ал ну ши ри ну ни њи хо ве те о риј ске 
ам би ци је али су, као и они, у тре нут ку у ко јем су пи са ли би ли мно го ви ше од ту-
ма ча по је ди них књи га и пи са ца. Као што су се По по вић и Скер лић у сво јим пр вим 
кри тич ким тек сто ви ма за ла га ли за ау тен тич ни ју књи жев ност од ове шта ле по зно-
ро ман ти чар ске по е зи је и на ив не се о ске при по вет ке и ујед но за књи жев ну кри ти ку 
спо соб ну да ту друк чи ју књи жев ност пре по зна и из бо ри јој пра во гра ђан ства, 
та ко су се Ми хиз и Ми шић по ла ве ка ка сни је за ла га ли за књи жев ност ко ја од би ја 
иде о ло шки дик тат као про ти ван сво јој при ро ди и за кри ти ку спо соб ну да то од-
би ја ње обра зло жи и да го во ри о ау тен тич ним књи жев ним вред но сти ма.

За што је овај увод био нео п хо дан? За раз ли ку од мно гих ко ји се у Ср би ји 
да нас ба ве књи жев ном кри ти ком, књи жев ном исто ри јом и те о ри јом књи жев но сти, 
Сло бо дан Вла ду шић сма тра да у ве ли ким цен три ма за пад не кул ту ре и, под њи хо-
вим ути ца јем, код нас већ до ста ду го по сто ји дво ја ка кри за ко ја до во ди у пи та ње 
вред ност књи жев не кри ти ке, па и са ме књи жев но сти. „Осе ћа мо”, ка же он у Књи
жев но сти и ко мен та ри ма, „да је књи жев на кри ти ка да нас у ста њу по вла че ња, и... 
као ту ма че ње књи жев но сти и... као ње но вред но ва ње. Ова кри за симп том је јед не 
дру ге кри зе, кри зе ау то но ми је књи жев но сти. Ка ко би смо мо гли де фи ни са ти ту 



ау то но ми ју? Чи ни ми се као моћ књи жев но сти да ре пре зен ту је са му се бе. То не 
зна чи да је она ти ме одво је на од све та... већ да се свет по ја вљу је као гра ђа ко ју 
књи жев ност об ли ку је на је дан по се бан на чин: сто га под руч је књи жев не ана ли зе 
мо же би ти ана ли за на чи на об ли ко ва ња све та (по е ти ка), као и об ли ко ва ни свет 
(хе р ме не у ти ка)“ (стр. 277). 

Це ла Вла ду ши ће ва књи га про ду бље но је раз ма тра ње ове дво ја ке кри зе, ње-
них гло бал них узро ка и ви ше стру ких по сле ди ца, по ли тич ких, кул тур них и мо-
рал них. Исто вре ме но, она је пле до а је за књи жев ност ко ја и у да на шњој, по мно го 
че му од свих ра ни јих друк чи јој ци ви ли за ци ји чу ва сво ју ау то но ми ју, јер је са мо 
та ко у ста њу да оства ри свој етич ки и са знај ни по тен ци јал, и за кри ти ку ко ја, те-
о риј ским ар гу мен ти ма и хе р ме не у тич ком прак сом, пред ста вља од бра ну ова ко 
схва ће не књи жев но сти. Као у сво је вре ме Бог дан По по вић и Скер лић, или Ми хиз 
и Зо ран Ми шић, Вла ду шић ви ди књи жев ну кри ти ку као не за о би ла зну ком по нен-
ту ху ма ни стич ког по гле да на свет и та ко јој да је ва жност ко ју она по уо би ча је ном 
схва та њу одав но не ма у срп ској кул ту ри.

Нај о ри ги нал ни ји до при нос Књи жев но сти и ко мен та ра ипак ни је од бра на 
ау то но ми је књи жев но сти – ви ђе ње књи жев но сти као ау то ном не ду хов не тво ре ви-
не увек је има ло ути цај не пред став ни ке у срп ској кри ти ци и те о риј ској ми сли – већ 
де таљ на, про ниц љи ва и по мно го че му са мо свој на ана ли за кул тур не и иде о ло шке 
си ту а ци је на ста ле по сле сло ма европ ског ко му ни зма, и ње них по сле ди ца по књи-
жев ност и њен по ло жај у дру штву. Ту си ту а ци ју, мо гли би смо ре ћи, ма да сам Вла-
ду шић не ко ри сти че сто тај из раз, од ли ку је све ве ћа до ми на ци ја иде је „по ли тич ке 
ко рект но сти“ у ве ли ким за пад ним (на ро чи то ан гло сак сон ским) кул тур ним цен-
три ма и ње но го то во не за др жи во ши ре ње сву да где по сто ји зна ча јан по ли тич ки 
ути цај За па да.

„Исто риј ски гле да но“, тач но за па жа Вла ду шић, „љу ди ко ји зна ју да не ка да 
ка жу не би ли су још увек по жељ ни у зе мља ма тзв. па р ла мен та р них де мо кра тија“ 
у до ба док је ис точ но од њих ста јао Вар шав ски пакт. Та да је по сто ја ње мо гућ но сти 
да се ка же не би ло до зво ље но ка ко би се уте ме љи ла мо рал на пред ност у од но су 
на ко му ни стич ке зе мље... Ме ђу тим, с па дом Бе р лин ског зи да ни је ви ше би ло по-
тре бе за осо ба ма ко је би ло ко ме и би ло че му сме ју да ка жу не. Та кви љу ди су са мо 
мо гли да оме та ју про цес ме га ло по ли за ци је све та“ (стр. 101).

Ме га ло по ли сом Вла ду шић зо ве свет да на шњег раз ви је ног За па да у ко јем је 
моћ нов ца ве ро ват но ве ћа не го ика да у ње го вој исто ри ји, а ау то ном ни ути цај би ло 
ка квих иде ја и иде а ла су прот них ин те ре си ма вла да ју ћих фи нан сиј ских оли гар хи-
ја све бе зна чај ни ји. Ти ин те ре си се при кри ва ју иде о ло ги јом „по ли тич ке ко рект но-
сти“, ко ја – ни шта ма ње не го не ка да шње то та ли тар не иде о ло ги је, са мо на по сред-
ни ји и суп тил ни ји на чин – же ли да под ре ди свом дик та ту и ми сао о књи жев но сти 
и књи жев ност са му. Та ко на јед ној стра ни до би ја мо раз ли чи те по ку ша је (од де кон-
струк ци је до „но вог исто ри зма“, „пост ко ло ни јал не кри ти ке“ и „сту ди ја кул ту ре“) 
да се књи жев ни текст „де ин ди ви ду а ли зу је“ и оду зме му се ње го ва спе ци фич ност, 
сво де ћи га би ло на пу ку игру би ло на иде о ло шку и по ли тич ку по ру ку (в. стр. 
290‒292, 297‒396, 308‒312), а на дру гој стра ни књи жев ност гло бал них бест се ле ра 
по пут ро ма на о Ха ри ју По те ру или Да Вин чи је вог ко да (стр. 64), ко ја се са вр ше но 
укла па у ма сов ну кул ту ру Ме га ло по ли са и за пра во пред ста вља њен део. 

Овој мрач ној сли ци кри ти ке и књи жев но сти, ко ја је два да има упо ри шта у 
њи хо вој ве ли кој тра ди ци ји, Вла ду шић су прот ста вља схва та ње књи жев но сти као 
око сни це от по ра Ме га ло по ли су у свим ње го вим ви до ви ма. Књи жев ност је и са-
знај но и етич ки, и „у спо зна ји све та и у из град њи се бе [самог]“ (стр. 49) осно ва 
ау то ном ног де ло ва ња по је дин ца ко је из ми че по губ ним ути ца ји ма раз ли чи тих на-
чи на на ко је да на шња раз ви је на дру штва кон тро ли шу сво је при пад ни ке, пре тва-
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ра ју ћи их из лич но сти у ано ним не је дин ке без вла сти тих жи вот них на че ла и сми-
сле них лич них про је ка та. И ин ди ви ду ал ном жи во ту по је дин ца и ко лек тив ном 
жи во ту за јед ни це књи жев ност је у ста њу да удах не осло бо ди лач ки сми сао. То је 
за то што, ка ко тач но ка же Вла ду шић, „књи жев ност ни ка да ни је са мо књи жев ност“; 
ако смо пра ви чи та о ци, „књи жев ност је утка на у наш жи вот, у на шу сли ку све та, 
у наш кон цепт вред но сти, у оно што смо спрем ни да ура ди мо, или што ни смо 
спрем ни да ура ди мо“ (стр. 12‒13).

Сто га су не ке од нај бо љих стра ни ца Вла ду ши ће ве књи ге по све ће не раз об ли-
ча ва њу оног аспек та иде о ло ги је Ме га ло по ли са ко јим се сва ко на ци о нал но осе ћа ње, 
на ци о нал на иде ја и на ци о нал на тра ди ци ја са вла сти тим вред но сти ма уна пред 
про гла ша ва ју за не што шо ви ни стич ко, што за слу жу је мо рал ну осу ду и по ли тич ку 
дис ква ли фи ка ци ју. На су прот то ме, у Књи жев но сти и ко мен та ри ма ре а фир ми ше 
се тра ди ци о нал но схва та ње по ко јем на ци о нал на тра ди ци ја и ње не вред но сти, 
уко ли ко се кроз њих оства ру ју и уни вер зал ни ја етич ка на че ла, има ју из у зет ну 
кул тур ну ва жност и пред ста вља ју при род ну спо ну ме ђу љу ди ма. Би ти Ср бин, или 
Фран цуз, или Рус сва ка ко је бли же људ ској при ро ди не го би ти ано ним ни, обес-
пра вље ни при пад ник Ме га ло по ли са, а књи жев ност и да нас, ни шта ма ње не го у 
про шло сти, има кључ ну уло гу у ства ра њу и раз ви ја њу тог иден ти те та код по је ди-
на ца.

Ако се Вла ду ши ће вим оп штим иде ја ма о књи жев но сти и кри ти ци о ко ји ма 
је до сад би ло ре чи, до да ју и про ниц љи ви тек сто ви у овој књи зи о Цр њан ском и 
Ан дри ћу, Ви на ве ру и Кра ко ву, ко ји се ба ве не ким од њи хо вих нај ва жни јих де ла 
(стр. 175‒276), а ујед но пред ста вља ју до бар при мер књи жев не кри ти ке за ка кву се 
Вла ду шић ина че за ла же, ни је те шко за кљу чи ти да је Књи жев ност и ко мен та ри 
зна чај на књи га, ко јој ће мо ра ти да по све те ду жну па жњу сви ко ји ма је искре но 
ста ло до срп ске књи жев но сти и срп ске кул ту ре.

У овом при ка зу за др жа ли смо се на оном аспек ту Књи жев ност и ко мен та ра 
ко ји се нај ди рект ни је ти че при ро де књи жев но сти и књи жев не кри ти ке, а оста ви ли 
смо по стра ни дру га пи та ња ко ји ма се Вла ду шић ба ви, увек бар де ли мич но с ам-
би ци јом да осве тли суд би ну књи жев но сти у да на шњим све ви ше гло ба ли зо ва ним 
дру штви ма. Та раз ма тра ња дру ге вр сте, на ро чи то на дах ну те стра ни це о по да нич-
кој пси хо ло ги ји љу ди у све ту Ме га ло по ли са, њи хо вој не мо ћи да бу ду лич но сти а 
не са мо објект ма ни пу ла ци је ко ја им ули ва увек но ве и под јед на ко бе сми сле не 
по тро шач ке же ље, че сто се ком би ну ју са ау то ро вим мај стор ски ис при ча ним лич-
ним се ћа њи ма. 

Узе та за јед но, ова есе ји стич ка раз ма тра ња и лич на се ћа ња от кри ва ју нам 
кри тич ку ми сао спо соб ну да про зре и суп тил ни је и ма ње суп тил не на чи не ко ји ма 
се у то бо же де мо крат ском устрој ству бо га тих за пад них дру шта ва и оних ма ње 
бо га тих ко ја би же ле ла да им се при дру же оне мо гу ћа ва сва ко сми сле но по ли тич ко 
де ло ва ње. У истин ској по ли тич кој за јед ни ци, ко ју Вла ду шић као и мно ги дру ги 
на зи ва По ли сом, увек по сто ји шан са да се те жи сло бод ни јем и пра вед ни јем дру-
штву. Ме га ло по лис уки да ту шан су та ко што, при вид но апо ли тич ним со ци јал ним 
ме ха ни зми ма, ка кви су ре ци мо „re a lity show про гра ми и ин ду стри ја са мо по мо ћи“ 
(стр. 40), од вра ћа сво је по да ни ке од свих ци ље ва ко ји су ви ше од пу ког ис пу ња ва-
ња на о ко ин ди ви ду ал них а ствар но са мо стан дар ди зо ва них по тро шач ких же ља 
(за нов цем, успе хом, ста ту сним сим бо ли ма, итд). Пре да ју ћи се на тај на чин же ља-
ма, по је дин ци по ста ју ро бо ви. „По тро шач баш за то што је по тро шач“, ка же Вла-
ду шић, „не мо же да за ми шља се бе у фор ми са мо и зград ње“, као бар по тен ци јал но 
сло бод ног су бјек та, „већ са мо у фор ми же ље ко ја се ис пу ња ва” (стр. 41). „Ако је 
ста нов ник По ли са тр ска ко ја ми сли, роб Ме га ло по ли са је тр ска ко ја же ли“ (стр. 
44).
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И ка да пи ше о књи жев но сти и књи жев ној кри ти ци, и ка да пи ше о По ли су и 
Ме га ло по ли су, о по је дин ци ма ко ји су лич но сти и они ма ко ји су са мо ро бо ви со-
ци јал них ме ха ни за ма, о ре про ду ко ва њу тих истих ме ха ни за ма у иде о ло шкој рав-
ни и то ме ка ко да им се су прот ста ви мо, Вла ду шић нас уве ра ва да, упр кос све му 
што му сто ји на рас по ла га њу, ни плу то крат ски то та ли та ри зам да на шњи це, као ни 
по ли тич ки то та ли та ри зам про шлог ве ка, ни је про на шао ре цепт ко јим би се обе-
сми сли ле иде је сло бо де и прав де и та ко оне мо гу ћио њи хов пре врат нич ки ути цај.
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СЛУ ЧАЈ БО САН СКОГ РУ ЖДИ ЈА

(Зо ран Ми лу ти но вић. Бит ка за про шлост: Иво Ан дрић и бо шњач ки  
на ци о на ли зам. Бе о град: Ге о по е ти ка из да ва штво, 2018)

Ста тус ка нон ског пи сца на ше мо дер не про зе ни је са мо књи жев но пи та ње. 
На ро чи то у пост ју го сло вен ском кул тур ном кон тек сту ко ји упор но за га ђу ју по ли-
тич ки мо ти ви са не ре ви зи је, смут на пре ту ма че ња, пре о ти ма ња и чи сти фал си фи-
ка ти. Иво Ан дрић, свет ски експониранo име срп ске књи жев но сти, као ства ра лач ки 
врх, мај стор ска и ум на па ра диг ма, одав но пред ста вља не у год ног све до ка за стра-
не што би да про ме не ис хо де би та ка из про шло сти, све до ка чи ји спо ме ник ва ља 
из но ва сру ши ти у кри ву Дри ну, зе ле ну и за пе ње ну.

Све те ванк њи жев не аспек те, отво ре не и при твор не стра те ги је, имао је у ви ду 
Зо ран Ми лу ти но вић об ли ку ју ћи мо но гра фи ју Бит ка за про шлост, чи ји је под на-
слов Иво Ан дрић и бо шњач ки на ци о на ли зам. По ду хва тио се Ан дри ће ве од бра не и 
за шти те од не га тор ског дис кур са ко ји лик ве ли ког и му дрог пи сца де фор ми ше до 
чу до ви шних раз ме ра. Ау тор је се би по ста вио пре ци зан, али за ма шан за да так, да 
по тан ко ис пи та дис курс ко ји се де це ни ја ма одр жа ва и ва ри ра, а чи ји за ступ ни ци 
те же да за свој пре на прег ну ти кон структ при ба ве, осим по ли тич ке, још и ака дем-
ску ле ги ти ма ци ју. На уч но об зи ран, не склон ола ким уоп шта ва њи ма, из опи са ног 
бо шњач ког дис кур са о Ан дри ћу по и мен це из у зи ма оне ау то ре Бо шња ке ко ји, за 
раз ли ку од раз ма тра них, не прак ти ку ју „ко мо тан од нос пре ма чи ње ни ца ма и до-
ка зи ма, ми шље ње ко је је у су прот но сти са ло ги ком и ту ма че ње ко је не ми сли да 
је на би ло ко ји на чин оба ве за но оним што се ту ма чи“ (18). 

Упра во на ве де не од ли ке дис ква ли фи ку ју сва ко пи са ње као нео збиљ но, осим 
уко ли ко иза та квог пи са ња не сто је те жње не ке по ли тич ке мо ћи. А то је ов де слу-
чај, на шта ау тор ука зу је од по чет ка књи ге, на во де ћи при зна ње ак ти ви сте СДА 
ко ји се про сла вио ру ше њем Ан дри ће ве би сте у Ви ше гра ду у освит ме ђу на ци о нал-
ног ра та, а по на ло гу по ли тич ких пр ва ка бо сан ских му сли ма на. На лог је са др жао 
из не ве ре ни лу кра тив ни мо ме нат, па је то и на те ра ло не слав ног ак ти ви сту да се, 
на кнад но, јав но из ја да и оп ту жи на ло го дав це за пре ва ру, те ус пут от кри је ко је 
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ку мо вао то ме ак ту са ра зор ним сим бо лич ким по тен ци ја лом, ко јег је сам не у ки 
по чи ни лац је два био све стан. 

Зо ран Ми лу ти но вић пра ти ге не зу бо шњач ког дис кур са о Иви Ан дри ћу, од 
раз до бља Ти то ве Ју го сла ви је, ка да је пи сац пот ка зи ван због огре ше ња пре ма брат-
ству и је дин ству а на ште ту исто риј ског до сто јан ства му сли ма на у Бо сни, пре ко 
раз ра де ове кри ти ке у окри љу еми гра ци је, па до истих, об на вља них или до ми-
шља них мо рал них дис кре ди та ци ја уви је них у вер ско и на уч но ру хо, по чев од 
кр ва вих де ве де се тих па до на ших да на. Ми лу ти но вић из два ја во де ће гла со ве ан ти-
ан дри ћев ског дис кур са ме ђу бо сан ским му сли ма ни ма, од Шу кри је Кур то ви ћа и 
Му ха ме да Фи ли по ви ћа, Ади ла Зул фи кар па ши ћа, Мух си на Ри зни ћа, Ру сми ра Мах-
мут ће ха ји ћа, до Еса да Ду ра ко ви ћа или Ен ве ра Ка за за, уз дру ге пра те ће во ка ле. Као 
јед но од оправ да ња ак ту ел не срп ске на у ке о књи жев но сти за што не од го ва ра на 
то ли ке не у те ме ље не на па де на Ан дри ћа, али и на дру ге сто же ре срп ске књи жев-
но сти – а то је већ пре ра сло у из го вор – је сте упра во да је реч о на уч но не ва лид ним 
по сло ви ма, на ко је не тре ба обра ћа ти па жњу. (Не дав но је, по ме ни мо и то, пу бли-
ко ва на од лич на док тор ска ди сер та ци ја Бо ри са Бу ла то ви ћа о но ви јем иде о ло шком 
чи та њу срп ске књи жев но сти, ко ја тре ти ра и та кво чи та ње Ан дри ћа.) Пи шу ћи Бит
ку за про шлост, ау тор по ла зи с друк чи је по зи ци је, осве до чен да се не га тив ни 
сте ре о ти пи и кри во тво ри не рат не про па ган де из за глу шу ју ће јав не сфе ре се ле у 
ака дем ску и по ту ра ју као утвр ђе но зна ње, ми мо на уч них узу са и уви да. Јер моћ 
про из во ди и по де ша ва зна ње пре ма сво јој ме ри и по тре би, ка ко нас уче ути цај не 
те о ри је но ви јег до ба. 

Зо ран Ми лу ти но вић је све стан да ула зи у до мен без на де жно ко рум пи ра ног 
пи са ња, зна ју ћи и то да је ње гов ефе кат у гло бал ном про сто ру све штет ни ји по 
ве ро до стој ну сли ку и Ан дри ћа и срп ске кул ту ре уоп ште, у по љу на ко јем се раз не 
стра не нео ду стај но бо ре за сво је ин тер пре та ци је и го ле ин те ре се, га зе ћи че сто 
ва пи ју ће чи ње ни це. А та ква окол ност на про сто из ну ђу је од се чан од го вор, „ма ка ко 
то би ло за мор но, не ин спи ра тив но и, са ста но ви шта оних чи ја је про фе си ја ба вље-
ње књи жев но шћу и ње ним ин тер пре та ци ја ма, са свим бес ко ри сно“ (19), ка ко с по-
чет ка Бит ке за про шлост ау тор и при зна је. И у том за мор ном по слу Ми лу ти но вић 
по ка зу је не са мо не сва ки да шњу ана ли тич ку кон ди ци ју, не го и акри би чан на пор 
да, став ку по став ку, ис пи та твр ђе ња бо шњач ког дис кур са о Ан дри ћу, по се жу ћи не 
са мо за ала ти ма на у ке о књи жев но сти, као сво га основ ног под руч ја, не го и за са-
зна њи ма и до ку мен ти ма из дру гих обла сти: нај пре исто ри је, дру штве не, кул тур не 
и исто ри је иде ја. При за мет ном ис пи ти ва њу до ла зе до пу ног из ра жа ја стра шне 
раз ме ре „три јум фа про из вољ но сти“, ме тод ске и ло гич ке не ко хе рен ци је ко ри фе ја 
бо шњач ког дис кур са о Ан дри ћу. Ми лу ти но вић за па же ним по ја ва ма на де ва не-
стан дард не, иро ни зо ва не озна ке, за овај кор пус ско ва не и уве де не: „фи ло зоф ски 
да да и зам“, „му сре а ли зам“, „џа миј ска авли ја“, „non se qu i tur хер ме не у ти ка“ или 
„ре сан ти ман ска кри ти ка“. 

Ау тор Бит ке за про шлост, ка ко смо већ ис та кли, ни је мо гао да оста не је ди но 
на књи жев ном те ре ну рас пра ве, на че му се пре све га и нај ви ше за др жао, јер је ту 
мо рао да ука зу је на низ еле мен тар них и без оч них огре ше ња о са му при ро ду књи-
жев не умет но сти. Ба зич не за мер ке бо шњач ких кри ти ча ра Ан дри ће ве про зе по ти-
ца ле су из уки да ња раз ли ке из ме ђу књи жев не фик ци је и исто ри је, из ме ђу го во ра 
ли ко ва, при по ве да ча и ау то ра, из ме ђу дог мат ски про јек то ва не и иде а ли са не сли ке 
му сли ман ског све та и Осман ског до ба и сли ке исто ри јом по твр ђе не, из ме ђу чи ње-
ни ца са др жа них у тек сту и оце на за ко је у тек сту не ма упо ри шта – чак упу ћу ју на 
по све су прот не за кључ ке од оних у кри ти ка ма на зна че ног кру га бо шњач ких ау то ра. 
Ми лу ти но вић од ба цу је ва ља ност псе у до-пси хо а на ли тич ког при сту па ту ма че ња 
при ко јем се мрач ни књи жев ни ли ко ви пре по зна ју као про јек ци је Ан дри ће ве лич не 
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па то ло ги је, или се при пи су ју пи шче ве иден ти фи ка ци је с ка та ло гом не спо ји вих 
ли ко ва. Исто та ко, ау тор увер љи во пот кре пљу је ап сурд ност ста но ви шта да се оно 
оспо ре но код Ан дри ћа не у пит но по твр ђу је кад то исто ис ка жу дру ги, на ро чи то 
(епи сте мо ло шки ов де по вла шће ни) бо шњач ки ау то ри. Ука зу је на слу ча је ве да и 
бе ло да но афир ма тив не Ан дри ће ве де о ни це о му сли ман ском све ту у Бо сни, чак и 
ка да их уо че ње го ви бо шњач ки кри ти ча ри, ни ма ло не ути чу на хор ску оп ту жни цу 
ко ју за сту па ју, ма да без од го ва ра ју ћих при ме ра за сво је же сто ке тврд ње. 

Људ ска дис кре ди та ци ја Ан дри ћа чи ни још је дан но се ћи стуб дис кур са „бо-
шњач ког на ци о на ли зма“ ко јим се Зо ран Ми лу ти но вић ба ви. За то је и мо рао да 
по да стре ши рок круг би о граф ских чи ње ни ца о Ан дри ће вој по ли тич кој и јав ној 
до след но сти, и то у пре лом ним и ри скант ним окол но сти ма, али ни је про пу стио 
ни да нам пре до чи про вер љи ве фак те из јав них би о гра фи ја Ан дри ће вих бо шњач-
ких кри ти ча ра, ко ји су, од ре да, ме ња ли сво је дре со ве и ста но ви шта, па и о Ан дри ћу 
или о Ње го шу – ка ко су већ исто риј ски ве тро ви ду ва ли. 

Али, ни је ов де реч о књи жев ним раз ло зи ма, на то још с по чет ка Ми лу ти но вић 
скре ће па жњу. Ан дрић је са мо мар кант на по ла зна тач ка. За нај о бим ни ју и за то 
ов де нај по дроб ни је тре ти ра ну књи гу Ан дри ћев ство Ми лу ти но вић та ко пи ше да 
„из ме ђу на ци о на ли стич ких жа ло пој ки, пре при ча ва ња ре ли ги о зних са др жа ја и 
иде ја из књи га ко је су се ау то ру до па ле, ра зних ба нал но сти и фи ло зоф ских ус пи-
ја ња, оста вља ути сак да ни је ни о че му по себ но, не го о све му по ма ло, па се ње на 
де кла ри са на те ма – де ло Иве Ан дри ћа – пот пу но гу би“ (126). Бо шњач ка кри ти ка 
Ан дри ћа из раз је ин тен зив ног и не у пит ног иден ти тет ског про јек та, сва ка ко за по-
че тог „фи ло зоф ским да да и змом“ Му ха ме да Фи ли по ви ћа с кра ја ше зде се тих го ди на 
про шлог ве ка, про јек та што се од нео д ре ђе не иде је „бо сан ског ду ха у књи жев но-
сти“ раз вио до уз бур ка не иде о ло шко-ре то рич ке сме ше ко ју об је ди ња ва ре сан ти ман 
пре ма све му што Ан дрић је сте и оли ча ва као вред ност. За то је по себ на ли ни ја 
Ми лу ти но ви ће вог рас пра вља ња мо ра ла по ка за ти да огор че не и са бла жњи ве при-
мед бе на исто рич ност Ан дри ће ве про зе не ма ју ни ка кво по кри ће у исто ри о гра фи ји, 
а да је пак Ан дрић у сво је де ло уткао ау тен ти чан дух исто риј ских епо ха и од но са, 
она ко ка ко се у књи жев ној умет но сти ина че чи ни, ари сто те лов ски, „пре ма за ко-
ни ма ве ро ват но сти и ну жно сти“.

Зо ран Ми лу ти но вић не мо же да сво ме стр пљи вом ана ли тич ком ду ху не дâ 
оду шка при ду гој и не за хвал ној ми си ји раз вр га ва ња нео др жи вих при сту па и ме ста, 
те ње го вом на ра ци јом про ми че не са мо су ве ре на по ле мич ка иро ни ја не го и отво-
ре на по и гра ва ња пред не ма ром у од но су на фак те, пред не до след но сти ма или 
ми то ман ским кон струк ци ја ма оп сер ви ра них ау то ра, чи ји ис ка зи, не рет ко, са ми 
од се бе, пре ла зе у ау то па ро ди ју. Али се та ква чи та ња у знат ном де лу бо шњач ке 
јав но сти ср ча но при хва та ју и не гу ју као озбиљ но ви ђе ње.

Пра ва ме та бо шњач ког дис кур са, „иде о ло шког кок те ла на ци о на ли зма, исла-
ми зма, ан ти мо дер ни зма и ау стро фа ши зма“, ка ко га Зо ран Ми лу ти но вић од ре ђу је 
има ју ћи углав ном на уму књи гу Ан дри ћев ство, ни је до ка зи ва ње пре те шких оп ту-
жби, ко је ни ко не успе ва да пот кре пи при ме ри ма из Ан дри ће ве фик ци је, или чак 
пу бли ци сти ке. Ми лу ти но вић, на по кон, не у ви је но оце њу је да „Ан дрић и ње го во 
де ло ту слу же са мо као по вод за про дук ци ју на ци о на ли стич ких са др жа ја и за на-
ци о на ли стич ку мо би ли за ци ју – баш као што књи га Сал ма на Ру жди ја слу жи за 
не пре ста но под ја ри ва ње му сли ман ског осе ћа ња увре ђе но сти, оште ће но сти и по-
ни же но сти“ (290). Јер, ду га је ли ста не ве ро ват них учи та ва ња на ко је се Ми лу ти-
но вић освр ће, огре ше ња не са мо о сми сао књи жев ног тек ста, не го и о по у зда на 
по ве сна зна ња о осман ском пе ри о ду Бо сне и Хер це го ви не.

По врх ре че ног иде о ло шког кок те ла и ла год ног ко ри шће ња по зи ци је у ли те ра-
ту ри већ пре по зна те као фи гу ра Увре ђе ног му сли ма на (159), по бор ни ци бо шњач ког 
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дис кур са о Ан дри ћу ла ко са о бра жа ва ју оп ту жни цу пре ма ва же ћим по ли тич ки 
ко рект ним ре то ри ка ма, од брат ства и је дин ства до ори јен та ли зма. Че сто по ми ња-
на, а ниг де по ка за на и до ка за на, крун ска при мед ба о Ан дри ће вом ори јен та ли зму 
пот крај Ми лу ти но ви ће ве сту ди је убе дљи во се окре ће у су прот ном сме ру: „Ка ко 
је Иво Ан дрић, ро ђен у Трав ни ку, од ра стао у Ви ше гра ду и Са ра је ву – као Са ид, 
Па ле сти нац од ра стао у Ка и ру и Је ру са ли му, зар не? – то европ ско ори јен та ли стич-
ко око, ко је Бо сну и Хер це го ви ну ви ди као не што с̓тра но и да ле ко ,̓ што не по зна-
је, па мо ра да се кон стру и ше?“ (323). Ау тор ис ту ра ар гу мен те у ко рист оспо ра ва не 
Трав нич ке хро ни ке, јер тај ро ман, пре ма Ми лу ти но ви ћу, „ни је ори јен та ли стич ки 
ро ман, не го ро ман о ори јен та ли зму и бал ка ни зму, о ка ко фо ни ји ре пре зен та ци ја у 
ко јој се ма ло ко сна ла зи, и у ко јој нај пре стра да ју они ко ји по ку ша ју да ис ко ра че 
из вла сти те пер спек ти ве и раз у ме ју дру ге“ (324). На спрам по мод них те о риј ских 
ети ке та, ау тор Бит ке за про шлост уз вра ћа до бро при пре мље ним ста вом: „Ан дрић 
не са мо што ни је при мер ори јен та ли сте, не го је дра го це ни во дич кроз ла ви ринт 
иден ти те та, по зи ци ја и ре пре зен та ци ја ко је је исто ри ја ства ра ла у Бо сни и Хер це-
го ви ни“ (325).

У не пре глед ном ни зу ака дем ски са мо до вољ них ра до ва и књи га о књи жев но-
сти и кул ту ри Бит ка за про шлост Зо ра на Ми лу ти но ви ћа пред ста вља је дан пре ко 
по тре бан књи жев но на уч ни ис ко рак пре ма дру штве ном све ту, у бор би за пра во-
сна жност зна че ња. Учи нак ове по ле мич ки вру ће, али ана ли тич ки уте ме ље не књи-
ге пре вла да ва по ме ну ту са мо до вољ ност. Јер се про блем ски ти че и ши ре кул тур не 
пу бли ке, и срп ских и дру гих чи та ла ца у тзв. ре ги о ну и у све ту, иа ко све вре ме 
ау тор за пра во бра ни до сто јан ство и за сно ва ност књи жев них из у ча ва ња, па тек 
он да и основ ни диг ни тет кул ту ре у ко јој је по ни као. 

Др Дра ган Л. Ха мо вић
Ин си тут за књи жев ност и умет ност 

Бе о град
ha mo vic dra gan @gmail.co m

UDC 821.163.41.09(049.32)

УМИЈEЋЕ ПРЕ ПО ЗНА ВА ЊА УСМЕ НОГ У ПИ СА НОМ

(Са ша Кне же вић: Пре по зна ва ња. Ан дрић град: Ан дри ћев ин сти тут,  
2017, 162 стр.)

У књи зи Пре по зна ва ња са бра ни су на уч ни ра до ви др Са ше Кне же ви ћа, про-
фе со ра На род не књи жев но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Ис точ-
ном Са ра је ву, на ста ли у пе ри о ду од 2009. до 2017. го ди не и об ја вље ни у ча со пи си-
ма и збор ни ци ма са на уч них ску по ва у Ср би ји и Ре пу бли ци Срп ској, о кла си ци ма 
срп ске књи жев но сти – Пе тру Пе тро ви ћу Ње го шу, Иви Ан дри ћу и Бран ку Ћо пи ћу. 

Књи га, по ди је ље на на три цје ли не, јед но став но на сло вље не – Ње гош, Ан дрић 
и Ћо пић, отва ра се крат ким ау то ро вим Пре ди сло ви јем, а са др жи и на по ме не о ра-
ни јем пу бли ко ва њу тек сто ва, оби ман спи сак из во ра и ли те ра ту ре ре фе рент них 
до ма ћих и стра них ау то ра, те вр ло ко ри стан имен ски ре ги стар. 
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У Пре ди сло ви ју Кне же вић ис ти че да је Ње гош свој ства ра лач ки опус за по чео 
као на род ни пје вач, а да га је Ан дрић „уко твио као при мар ну па ра диг му и пр вог 
истин ског кла си ка срп ске пи са не књи жев не тра ди ци је“. Ћо пић, ко га су про гла си ли 
на род ним пи сцем и пје ва чем, Ан дри ћа је, иа ко му је био са вре ме ник, до жи вља вао 
као кла си ка и „ду хов ног пу то во ђу“. Бу ду ћи да су „ја сно уте ме ље ни у срп ском је зи ку 
и ње го вом нај бо љем из дан ку, на род ној пје сми и при чи“ за ау то ра су Ње гош, Ан дрић 
и Ћо пић „ге не а ло шки на ста вља чи тра ди ци је усме них пје ва ча и при по вје да ча“. 
Је да на ест огле да у овој књи зи (три о Ње го шу, три о Ан дри ћу и пет о Ћо пи ћу) до-
ка зу ју ову, на са мом по чет ку књи ге, из ре че ну тврд њу.

Раз ма тра ња Ње го ше вог дје ла Са ша Кне же вић за по чи ње по ра жа ва ју ћом кон-
ста та ци јом – чак ни у го ди ни ве ли ког Ње го ше вог ју би ле ја, два ви је ка од ро ђе ња, 
о ње го вим еп ским пје сма ма ни је ни „сло во про сло вље но“, што нас је до ве ло у 
за блу ду да је Пу сти њак це тињ ски пр во ње го во об ја вље но дје ло. Сто га су у огле-
ду Еп ски пје вач Ра де То мов пред мет ау то ро вог ин те ре со ва ња еп ске пје сме пет на-
е сто го ди шњег Ра да То мо ва. На рав но, ми сли се на шест пје са ма ко је је у сво јој 
Пје ва ни ји цр но гор ској и хер це го вач кој Си ма Са рај ли ја оби ље жио звје зди цом и 
ре као за њих да је то „со чи не ни је мла дог вла ди ке цр но гор ског, али га је от при је 
не го је вла ди ком по ста нуо спје вао“. Пи та ње ау тор ства у усме ној тра ди ци ји је вр ло 
за ни мљи во и уви јек ак ту ел но. Кне же вић те жи ште ана ли зе ста вља на хро ни чар ску 
пје сму под бро јем 55 на зи ва ну Но ва пје сма о вој ни Ру сах и ту ра ках по че тој у 1828. 
го ду и на том при мје ру по ка зу је ин тер пре та тив не спе ци фич но сти еп ског пје ва ча 
Ра да То мо ва, али ука зу је и на „мо гућ ност ко ре ла ци је са пје сни штвом Пе тра II 
Пе тро ви ћа Ње го ша у ко јег се овај Са рај ли јин пје вач пре о бра зио“.

Збир ка на род них пје са ма Огле да ло срп ско је сво је вр сна по е ти зо ва на исто риј-
ска чи тан ка. Бу ду ћи да је Ње гош, ка ко је Љ. Зу ко вић при мје тио, све цр но гор ске 
бор бе и по бје де до жи вља вао као епи зод не у од но су на Пр ви срп ски уста нак, би ло 
је нео п ход но да у сво ју ан то ло ги ју уне се и пје сме Фи ли па Ви шњи ћа о овом до га ђа-
ју (чак де вет и оне чи не ви ше од ше сти не пје сма у збир ци). У ра ду Ви шњи ћев од раз 
у Огле да лу срп ском, Кне же вић по ка зу је на ко ји на чин про ве ја ва Ви шњи ће ва по е-
ти ка у пје сма ма Бој на Мар ти ни ће, Осве та ускоч ка, По ха ра Жа бља ка, По ги би ја 
Ве ћирбе га Бу ша тли је, Удар на Сал ко ви ну и Осве та Јак ше ка пе та на, ко је опје-
ва ју до га ђа је из вре ме на ка да је Ње гош био го спо дар Цр не Го ре и за ко је се прет по-
ста вља да су упра во ње го ве.

Глас Ка мен шта ка је јед но од нај р је ђе про у ча ва них Ње го ше вих дје ла. Раз лог 
је ја сан – дје ло ни је са чу ва но у Ње го ше вом ру ко пи су, а у на уч ној јав но сти ду го се 
сма тра ло са мо ре дак ци јом Сво бо ди ја де. Као што и сам на зив ра да ка зу је Еп ска 
фор му ла у Гла су ка мен шта ка, Кне же вић у овом огле ду освје тља ва уло гу еп ске фор-
му ле, по сма тра ју ћи је у скла ду са де фи ни ци јом Мил ма на Пе ри ја, у ком по зи ци ји 
ове пје сме о ју нач ким дје ли ма Цр не Го ре на пи са не не вје штим пе ром, али за до је не 
сло бод ним ду хом и на тај на чин ово, ско ро па за бо ра вље но, дје ло вра ћа у на уч ни 
фо кус. По сао му је знат но оте жан с об зи ром на то да пред со бом има пре вод Фра на 
На ки ћа Вој но ви ћа, ко ји је, у ства ри, пре вод пре во да ау тор ског књи жев ног тек ста, 
гдје је еп ска фор му ла вр ло че сто „ра зо ре на до не пре по зна тљи во сти“. Ме ђу тим, 
ау тор ус пје ва и у та квом тек сту про на ћи фор му ле ко је је Ње гош ко ри стио из усме не 
по е зи је, али и оне ко је је сам на чи нио по узо ру на њих. Ово ис тра жи ва ње се по ка-
зу је као ве о ма ко ри сно, јер ре флек се Гла са Ка мен шта ка на осно ву ње га мо же мо 
пре по зна ти не са мо у Сво бо ди ја ди, већ и у Огле да лу срп ском, Са рај ли ји ној Пе ва
ни ји, али и у са мом Гор ском ви јен цу. 

Сва три ра да Са ше Кне же ви ћа о ве ли ка ну срп ске књи жев но сти Пе тру Пе тро-
ви ћу Ње го шу по све ће на су оном ди је лу ње го вог ства ра ла штва на ко је се на у ка 



ри јет ко освр ће, те су сто га не сум њи во зна тан до при нос у про у ча ва њу ње го вог 
опу са у цје ли ни.

Осла ња ју ћи се на ра ни је про у ча ва о це дје ла Иве Ан дри ћа, пр вен стве но С. 
Ко ље ви ћа, Кне же вић раз ма тра Ан дри ће ву сли ку Бо сне као там ног ви ла је та у ко јем 
се из два ја ју три бе о чу га – Ви ше град, Са ра је во и Трав ник. Иа ко ова три гра да пред-
ста вља ју „чво ри шна мје ста Ан дри ће вог при по вје дач ког ко ло пле та“, она ни су ов дје 
пред мет ау то ро вог на уч ног ин те ре со ва ња. На и ме, ње му су мно го ин те ре сант ни ји, 
до са да на овај на чин не про у ча ва ни, пу те ви ко ји спа ја ју ова мје ста. У ра ду Ро ма
ни ја – мит ски про стор Ан дри ће ве про зе, уз по моћ Бах ти но вих те за, Кне же вић 
ана ли зи ра хро но топ пу та у Ан дри ће вом дје лу, ста вља ју ћи те жи ште на при чу Зми ја. 
Ис по ста вља се да је циљ пу то ва ња Ан дри ће вих ли ко ва исти као и ју на ка на род не 
бај ке – пу ту је се да би се ис пу ни ли од ре ђе ни за да ци и оства ри ла суд би на. Та кав пут 
је не ми нов ност. Ме ђу тим, хро но топ пу та, ко ји, укр ше тен са хро но то пом су сре та, 
при ка зу је ту жну бо сан ску ствар ност, ни је је ди но што Ан дрић у овој при по ви је сти 
пре у зи ма из на род не усме не тра ди ци је, при мје ћу је ау тор. Са ма зми ја је дио мит ске 
атри бу ци је пла ни не, Ага та је вр ло слич на ви ли из бај ке, итд. Вр ло је за ни мљи во 
и ау то ро во за па жа ње да се је дан од ју на ка ро ма на На Дри ни Ћу при ја, „ђа во лов 
ше грт“, зо ве Ми лан Гла син ча нин (пре зи ме го во ри о ње го вом по ри је клу са Гла си-
нач ке ви со рав ни) и да Ани кин Ми ха и ло бје жи га зди Ни ко ли Су бо ти ћу, ко га је 
срео у ха ну на Ро ма ни ји. Па жљи вом ана ли зом, уте ме ље ном на ре ле вант ној ли те-
ра ту ри, Кне же вић до ла зи до за кључ ка да је у Ан дри ће вом дје лу пут ко ји спа ја 
Са ра је во и Ви ше град, пут на ко ме „го спо да ри зло, оно не по врат но искон ско зло 
про тив ко јег се чо вјек не мо же бо ри ти, а ка мо ли се с њим из бо ри ти“.

Кне же вић из но си још јед но, па жње ври јед но, от кри ће и у ра ду лир ски ин то-
ни ра ног на сло ва Што се оно Трав ник за ма глио?. Има ју ћи на уму да је Бо сна у 
ври је ме тур ске вла да ви не спе ци фич ни хро но топ Ан дри ће ве про зе, он от кри ва 
усме ни под текст чу ве не при по ви јет ке Ани ки на вре ме на. Ри јеч је о лир ској љу бав-
ној пје сми Трав ник за па љен очи ма. Пре ци зно и стр пљи во, ана ли зи ра ју ћи три ва-
ри јан те ове пје сме и са му при по ви јет ку, ау тор при мје ћу је да је Ан дрић, у же љи да 
ми сти фи ку је усме ни под текст, рад њу при по ви јет ке смје стио у Ви ше град и да ље 
по сту пио „као ме ди ја тор ко ји до при ча ва ле ген ду“. При ча о Ани ки је при ча о очи-
ма, дје во јач ком ча роб ном по гле ду ко ји на ру ша ва хар мо ни ју му шког сви је та, што 
је вр ло че ста те ма усме не књи жев но сти. 

„Фло рал но-фа у нал на сим бо ли ка Ан дри ће вих при по ви јет ки“ је још је дан, 
из у зет но за ни мљив, по ку шај да се до при не се бо љем ту ма че њу Ан дри ће вог дје ла. 
Ис тра жу ју ћи за и ста оби ман кор пус при по вје да ка, осла ња ју ћи се на ис тра жи ва ња 
А. В. Гу ре и В. Чај ка но ви ћа, и де таљ но ту ма че ћи фо ло рал но-фа у нал ну сим бо ли ку, 
Кне же вић за кљу чу је да су биљ ни и жи во тињ ски сви јет у Ан дри ће вом дје лу уви јек 
у функ ци ји при че и при ча ња, те да у ње го вим при по ви јет ка ма од свих жи во ти ња 
нај ви ше мје ста има за ко ња, а од би ља ка нај че шће се ја вља шљи ва. 

При ла зе ћи опре зно Ан дри ће вом дје лу ау тор се, као и мно ги при је ње га, по 
соп стве ном при зна њу, на ла зио пред пи та њем ко је је по ста вио С. Ле о вац: „Шта је 
за Ан дри ћа та ба шти на, та тра ди ци ја у про шло сти ко ја, сва ки час, на гри за са да-
шњост и бу дућ ност?“. Про у ча ва ју ћи оне аспек те Ан дри ће вог дје ла, ко ји ма се на-
у ка о књи жев но сти до са да ни је ба ви ла на овај на чин или је сте ус пут но, Кне же вић 
је по ну дио не ке од мо гу ћих од го во ра на уви јек ак ту ел но Ле ов че во пи та ње.

Фе но мен дје чи је књи жев но сти или књи жев но сти за дје цу у срп ској на у ци о 
књи жев но сти још уви јек је не до вољ но ис тра жен. Без не ког ве ћег на уч ног уте ме-
ље ња ви ше де це ни ја по на вља се фра за да је Бран ко Ћо пић наш нај бо љи пи сац за 
дје цу. Уз то он је и оми љен, што је већ еви дент но. У три ра да о Ћо пи ће вом при по-
вје дач ком дје лу за дје цу, Кне же вић да је зна ча јан до при нос бо љем ра зу ми је ва њу 
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збир ки У цар ству леп ти ро ва и ме две да, Ба шта сље зо ве бо је и Ис под зма је вих 
кри ла, и уоп ште Ћо пи ће ве по е ти ке.

Бу ду ћи да пи та ње фол клор не има ги на ци је, по Кне же ви ћим на ла зи ма, до са-
да ни је ту ма че но као за се бан те о риј ски фе но мен, у ра ду Фол клор на има ги на ци ја 
у Ћо пи ће вим при ча ма за дје цу, ау тор се на шао пред ни ма ло ла ким за дат ком. Слу-
же ћи се ре ле вант ним рјеч ни ци ма, успио је, ипак, да овај, те о риј ски не у хва тљив, 
фе но мен де фи ни ше као „спе ци фич ну ма што твор ну дје лат ност за сно ва ну на тра ди-
ци о нал ним кул ту ро ло шким обра сци ма ис по ље ну кроз усме ну књи жев ност јед ног 
на ро да“. Пре ци зни је де фи ни шу ћи по јам, ау тор на гла ша ва да фол клор на има ги на ци ја 
функ ци о ни ше у сфе ри вје ру ју ће исти не, те је сто га вр ло бит но не по ис то вје ћи ва ти 
је са фол клор ном фан та сти ком, ко ја пред ста ва ља спе ци фи чан вид оне о би ча ва ња 
ствар но сти. Де таљ но ана ли зи ра ју ћи три збир ке при по вје да ка – У цар ству леп ти
ро ва и ме две да, Ба шту сље зо ве бо је и Ис под зма је вих кри ла, ау тор по ка зу је ка ко 
је упра во фол клор на има ги на ци ја основ ни на чин оне о би ча ва ња у Ћо пи ће вом при-
по вје дач ком дје лу за дје цу. 

Збир ком У цар ству леп ти ро ва и ме две да Ћо пић је по ста вио те ме ље свог бу-
ду ћег опу са, ли ко ви и мо ти ви из ове збир ке по ја вљу је се на раз ли чи те на чи не у 
ње го вим по то њим дје ли ма, те је сто га ра зу мљи во за што се ау тор у про у ча ва њу 
Ћо пи ће вог дје ла за дје цу нај че шће освр ће упра во на њу. Рад Де кон струк ци ја фол
клор них мо ти ва у збир ци У цар ству леп ти ро ва и ме две да Бран ка Ћо пи ћа до но си, 
при је све га де таљ но ту ма че ње фа у нал них мо ти ва из на сло ва збир ке, а по ка зу је се 
и да је ци је ла збир ка из ни кла из на род не при че, тач ни је из три усме на жан ра – при-
че о жи во ти ња ма, ба сне и бај ке. Ау тор ов дје за кљу чу је да „Бран ко Ћо пић и је сте 
ве ли ки пи сац што је то усме но бла го ко јим је за до јен у да ни ма и још ви ше ве че-
ри ма и но ћи ма свог дје тињ ства тран спо но вао у соп стве ни књи жев ни код већ у 
сво јој ра ној мла до сти“. 

У ра ду Гро мо во ђу ле у Ба шти сље зо ве бо је Кне же вић се по за ба вио ком па ра-
тив ном ана ли зом збир ки при по вје да ка Ба шта сље зо ве бо је и Гро мо во ђу ле. По ре-
ђе ње је са свим оправ да но бу ду ћи да су збир ке об ја вље не у ма лом вре мен ском 
раз ма ку, а да су Ћо пић и Ку ле но вић по ве за ни „мно го стру ким ком плек си ним би-
граф ским и би бли о граф ским ни ти ма“. Нај бит ни ја слич ност је у са мом хро но то пу 
– ар ка диј ском про сто ру у до ба дје тињ ства. У том и та квом хро но то пу ство рен је 
је дан ми кро ко смос у чи јем сре ди шту је род на ку ћа предстaвљена као жи во би ће, 
„ср це дје тињ ства“ и у ко ју је смје ште на тач ка гле ди шта. У обје збир ке до ми на тан 
је и мо тив дје да. С дру ге стра не, ху мор, као нај бит ни ја од ли ка Ћо пи ће ве по е ти ке, 
глав но је ди стинк тив но оби љеж је у од но су на Ку ле но ви ће ве при по ви јет ке. 

По во дом сто го ди шњи це ро ђе ња Бран ка Ћо пи ћа ау тор је у два на вра та, тач-
ни је у ра до ви ма Ви шњи ћев ски до жи вљај ре во лу ци је у Про ло му Бран ка Ћо пи ћа и 
Исти на или сло бо да? по сма трао Ћо пи ћев од нос пре ма Дру гом свјет ском ра ту и 
при ли ка ма на кон ње га. У пр вом ра ду Кне же вић, те о риј ски пот кри је пљен, за кљу-
чу је да Ћо пић у ро ма ну Про лом уста нак у Под го ри ни пред ста вља као ре во лу ци ју 
у ду ху тра ди ци је, ко ју је у срп ској књи жев но сти про кла мо вао Фи лип Ви шњић. 
На и ме, обо ји ца су свје до ци и уче сни ци у ре во лу ци ји и, на рав но, ње ни пје сни ци. 
За то и не чу ди што је „ре во лу ци ја ко ја се као по јам прет по ста вља ра ту код оба 
ау то ра при је све га при ка за на као бор ба на род них ма са за го ли оп ста нак, бор ба 
ко ја пре ва зи ла зи сво је пр вот не сна ге и до би ја ко смич ке ди ман зи је пре вра та“. У 
дру гом ра ду пак, ау тор се пи та шта је пи сцу на род не ре во лу ци је зна чи ла бор ба и 
по бје да, те ка ко ју је до жи вио и о њој пи сао. Кључ но пи та ње је ис так ну то у са мо 
на сло ву ра да – Да ли је Ћо пић ис при чао исти ну о сло бо ди и да ли је имао до вољ-
но сло бо де да је ис пи ри ча? Прет ход но утвр див ши да се исти на и ла га ри ја, као и 
при ча ње и при ча код Ћо пи ћа до те мје ре про жи ма ју да је прак тич но не мо гу ће 
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оди је ли ти жи вот и ли те ра ту ру, ау тор нас упу ћу је на мо гућ ност да је Ни ко ле ти на 
Бур саћ Ћо пи ћев ал тер его и ње го ва мје ра исти не и сло бо де. 

Па жљи вим чи та њем ове оби мом не ве ли ке, али зна чењ ски вр ло ши ро ке сту-
ди је, до ла зи мо до за кључ ка да ау то ро ва кон ста та ци ја из не се на у Пре ди сло ви ју 
„Ње гош ни је прост из да нак еп ске тра ди ци је, не го њен нај зре ли ји плод, ни ти је 
Ан дрић уро њен у на род ну тра ди ци ју, јер он из ње ни ка да ни је ни из ра њао, као 
што она ни је из ње дри ла Ћо пи ћа, јер он ње них ње да ра ни ка да ни је ни на пу стио“ у 
пот пу но сти је на уч но уте ме ље на и оправ да на.

У Пре по зна ва њи ма Са ша Кне же вић, мар љив ис тра жи вач и вр стан по зна ва лац 
тра ди ци је, је зи ком ја сним и раз го вјет ним, на вр ло ин вен ти ван на чин, освје тља ва 
ин тер тек сту ал не од но се усме ног и пи са ног тек ста. Ис тра жи ва ња овог ти па су 
уви јек ак ту ел на и за ни мљи ва, не са мо уском на уч ном кру гу већ и ши рој јав но сти, 
те сто га вје ру је мо да ће ова књи га вр ло ла ко на ћи пут до мно гих чи та ла ца. 

Мр Ма ри ја на Г. Ми трић
Фи ло зоф ски фа кул тет Па ле
ma ri ja na.mi tric @ffu is.ed u.ba  

Мр Мир ја на М. Лу кић
Фи ло зоф ски фа кул тет Па ле

mir ja na.lu kic @ffu is.ed u.ba  

UDC 82.09:394.24/.25”19”(049.32)

МЕ ТА МОР ФО ЗЕ КАР НЕ ВА ЛА

(На та ша Ан ђел ко вић. Кар не вал иден ти те та. Бе о град: Пла то, 2017, 341 стр.)

У јед ном члан ку из 1983. го ди не Лин да Ха чи он ис ти че да са вре ме ни на ра тив 
илу стру је при ме ре ди ја ло ги за ци је и по ли фо ни је мно го ви ше не го про за До сто јев ског 
ко ју је Бах тин узео као ре пре зен та тив ну при ли ком пред ста вља ња сво је те о ри је, 
па и то да су са вре ме ни ро ма ни упра во кон ци пи ра ни баш она ко ка ко је Бах тин дао 
те о риј ско ви ђе ње ро ма на.2 На ве де на кон ста та ци ја мо же се при ме ни ти и на по јам 
кар не ва ли за ци је ко ји се ја вља у раз ли чи тим ви до ви ма у про шлим епо ха ма и број-
ним жан ро ви ма, за до би ја ју ћи но ва зна че ња и функ ци је, до жи вља ва ју ћи тран сфор-
ма ци је у скла ду са исто риј ским тре нут ком. Не ке од основ них од ли ка кар не ва ла, 
као што су суб вер зив ност и ам би ва лент ност, пру жа ју мо гућ но сти за те ма ти зо ва ње 
и пр о бле ма ти зо ва ње дру штве них од но са, по ли ти ке и по ло жа ја по је дин ца у од ре-
ђе ном си сте му, али и за ди ра ње у уну тра шњи свет чо ве ка и по ку шај од ре ђе ња иден-
ти те та. Кар не вал ски до жи вљај све та, од но сно кар не вал ска свест, ко ју је Бах тин 
де фи ни сао ана ли зи ра ју ћи Ра бле о ве ро ма не, при ву кла је број не те о ре ти ча ре кул-
ту ре и књи жев но сти мо дер ни зма и пост мо дер ни зма упра во пре ко ме ња ња пер-
спек ти ве и ре де фи ни са ња уста ље них обра за ца пер ци пи ра ња про шло сти.

2 Hutcheon, Lin da. The Car ni va le sque and Con tem po rary Nar ra ti ve: Po pu lar Cul tu re and 
the Ero tic Re vue de l’Uni ver si te d’Ot ta wa/Uni ver sity of Ot ta wa Qu ar terly 53.1 (1983): 83‒94.
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Сту ди ја На та ше Ан ђел ко вић Кар не вал иден ти те та, на ста ла на осно ву ње не 
док тор ске ди сер та ци је Од нос кар не ва ли за ци је и об ли ко ва ња иден ти те та у Дру гој 
књи зи Се о ба и Днев ни ку о Чар но је ви ћу Ми ло ша Цр њан ског и европ ски кон текст, 
по ка зу је на ко ји на чин је мо тив кар не ва ла, од но сно по сту пак кар не ва ли за ци је, 
ин кор по ри ран у де ла пи са ца, ши ро ко узев, епо хе мо дер ни зма. У том кон тек сту 
ана ли зи ра ни су ро ма ни Днев ник о Чар но је ви ћу и Дру га књи га Се о ба Ми ло ша Цр њан-
ског, Се нил ност Ита ла Зве ва, Ча роб ни брег То ма са Ма на, Мај стор и Мар га ри та 
Ми ха и ла Бул га ко ва и Алек сан дриј ски квар тет Ло рен са Да ре ла. Дру ги ва жан за да-
так ове сту ди је је да по ка же на ко ји на чин се про блем иден ти те та, је дан од кључ них 
про бле ма мо дер ни стич ке про зе, укла па у кар не вал ски кон цепт, тј. да до ка же да је 
при ча о кар не ва лу увек у спре зи са при чом о иден ти те ту. Тре ћи, и не ма ње ва жан 
за да так, пред ста вља по сма тра ње де ла Ми ло ша Цр њан ског у европ ском кон тек сту 
кар не ва ли зо ва не књи жев но сти. Су че ља ва ње жан ров ско-по е тич ких осо бе но сти 
свој стве не кар не ва ли зо ва ној књи жев но сти са књи жев но и сто риј ским епо ха ма аван-
гар де и мо дер ни зма у овој сту ди ји има за циљ ус по ста вља ње но вог под жан ров ског 
је згра два де се то ве ков не књи жев но сти.

У ком по зи ци о ном сми слу, сту ди ја је по де ље на на осам по гла вља: Кар не ва
ли за ци ја књи жев но сти и кар не вал ски иден ти те ти, Днев ник о Чар но је ви ћу Ми
ло ша Цр њан ског – Опе ре та о ра ту, Дру га књи га Се о ба Ми ло ша Цр њан ског – Од 
вар ва ри на до лут ке ро ко коа, Се нил ност Ита ла Зве ва – Пред и гра ту жне ко ме ди је, 
Ча роб ни брег То ма са Ма на – Од ма лог гра ђа ни на до Прин ца Кар не ва ла, Мај стор и 
Мар га ри та Ми ха и ла Бул га ко ва – Ка та лог сме ха и он то ло ги ја стра ха, Алек сан дриј-
ски квар тет Ло рен са Да ре ла – Со мот ски до ми но ко стим и Кар не вал ске ме та мор
фо зе иден ти те та/ За кљу чак.

У пр вом по гла вљу ау тор ка пред ста вља те о риј ску осно ву на ко ју ће се осла-
ња ти по је ди нач не ин тер пре та ци је. У пр вом ре ду, ис так ну та је те о ри ја Ми ха и ла 
Бах ти на пред ста вље на у ње го вим сту ди ја ма Про бле ми по е ти ке До сто јев ског и 
Фран соа Ра бле и на род на кул ту ра сред ње га ве ка, и оста лим ра до ви ма, у ко ји ма 
се уво де пој мо ви ди ја ло ги за ци је, по ли фо ни је, хе те ро гло си је и кар не ва ли за ци је. 
Ау тор ка по себ но из два ја оне еле мен те функ ци ја гро те ске, па то са, ма ске ла кр ди-
ја ша, лу де и обе ше ња ка у де ли ма Ми ха и ла Бах ти на и не ко ли ци не дру гих ау то ра, 
ко ји бит но фи гу ри ра ју у по ме ну тим де ли ма европ ских ау то ра. За до ка зи ва ње те зе 
о ве зи кар не ва ли за ци је и пре и спи ти ва ња иден ти те та у сту ди ји при мар но се ко ри-
сте по став ке По ла Ри ке ра из сту ди је Соп ство као дру ги.

По гла вља ко ја сле де су по је ди нач не ин тер пре та ци је ро ма на у кљу чу по ступ-
ка кар не ва ли за ци је, а њи хов ре до след у окви ру сту ди је ни је слу ча јан. У пр вом 
пла ну су де ла Ми ло ша Цр њан ског, што се ви ди из са мог на сло ва док тор ске ди сер-
та ци је ко ја је у осно ви ове сту ди је, а за тим сле де де ла из европ ског кон тек ста при-
ли ком чи је ана ли зе ће се ау тор ка не рет ко освр та ти на Днев ник о Чар но је ви ћу и 
Дру гу књи гу Се о ба, што је у скла ду са ци љем ра да да се де ло Цр њан ског по ста ви 
у оквир по себ ног под жан ров ског је згра европ ске књи жев но сти из ра слог из ме нип-
ско-кар не вал ске тра ди ци је. У књи жев но и сто риј ском сми слу, иза бра ни ро ма ни 
об у хва та ју пе ри од од пре да ван гард ног пе ри о да (Се нил ност, 1898) до по сле рат ног 
мо дер ни зма ка да се об ја вљу је Алек сан дриј ски квар тет (1957–1962). По гла вље о 
Дру гој књи зи Се о ба сле ди Днев ник о Чар но је ви ћу и због не ких по е тич ких од ли ка 
ко је је уз Се о бе свр ста ва ју у ме ђу рат ни пе ри од. Че ти ри ро ма на из европ ског кон-
тек ста да та су пре ма хро но ло шком прин ци пу (Мај стор и Мар га ри та је на ста јао 
од 1928. го ди не, а об ја вљен тек 1967.). Ау тор ка у ви ше на вра та на гла ша ва да је ди но 
Алек сан дриј ски квар тет у пра вом сми слу по е тич ки при па да по сле рат ној књи жев-
но сти. Кључ ни пој мо ви Бах ти но ве те о ри је пре по зна ју се у свим овим ро ма ни ма, 
али се у сту ди ји де таљ но пра ти њи хо ва тран сфор ма ци ја усло вље на кон тек стом и 
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књи жев но и сто риј ском епо хом, уо ча ва се се ман тич ки ра спон и, по врх све га, уло га 
ко ју за до би ја ју у њи ма.

Увод у ту ма че ње Днев ни ка о Чар но је ви ћу пред ста вља са же ти увид у ње го во 
ра но ства ра ла штво у ко ме се пре по зна ју еле мен ти ме нип ско-кар не вал ске књи жев не 
тра ди ци је, по чев ши од дра ме Ма ска, ко ја сво јим на сло вом екс пли цит но су ге ри ше 
о то ме. 

Ту ма че ње Днев ни ка о Чар но је ви ћу за по чи ње пр о бле ма ти зо ва њем ње го вог 
жан ров ског од ре ђе ња, што се до во ди у ве зу са оп штом тен ден ци јом ка хи бри ди-
за ци ји жан ро ва у окви ру аван гар де, где се она ја вља као на ро чи та ве за са кар не-
вал ском тра ди ци јом. Та ква кар не вал ска осо би на ов де је у ди рект ној ве зи са удва-
ја њем и ме та мор фо зом иден ти те та ко ја се очи ту је у кон тра сту из ме ђу сна и ја ве. 
Чар но је ви ћев лик се успе шно до во ди у ве зу са кар не вал ским уло га ма „му дре бу-
да ле“ и „тра гич ног ко ме ди јан та“ ко је Бах тин из два ја из кор пу са кар не ва ли зо ва не 
књи жев но сти, а то се екс пли ци ра ди рект ном ве зом са ли ком Дон Ки хо та пре ко 
ли ка Ша ља пи на. Ау тор ка и у до жи вља ју ра та као па ра док сал не „ве се ле смр ти“ у 
ро ма ну за па жа кар не вал ски еле мент. Нео че ки ва ни ис ко рак у ту ма че њу пред ста вља 
ус по ста вља ње се ман тич ке па ра ле ле из ме ђу до жи вља ја све та у Днев ни ку о Чар но
је ви ћу и пе сме Мо ја пе сма из Ли ри ке Ита ке у ко јој лир ски су бје кат, ис цр пљен 
бе сми слом ра та и про бле мом на ци о нал ног иден ти те та, уто чи ште на ла зи на ве не-
ци јан ском кар не ва лу. Иа ко пре власт лир ских еле ме на та у ро ма ну упу ћу је на мо-
но глот ну тра ди ци ју, ау тор ка у удва ја њу иден ти те та Ра ји ћа и Чар но је ви ћа ви ди 
по ли фо ниј ско пре пли та ње гла со ва. У на сло ву овог по гла вља, Опе ре та о ра ту, 
по себ но се под вла чи ам би ва лен тан спој озбиљ ног и сме шног у ро ма ну.

Ам би ва лент ност ко ја про ис ти че из ме та мор фо зе иден ти те та ли ка Па вла Иса-
ко ви ча по себ но је ис так ну та у на сло ву по гла вља о ро ма ну Дру га књи га Се о ба – Од 
вар ва ри на до лут ке ро ко коа. Ау тор ка сме шта ово де ло пре ма ње го вој ду хов ној 
ге не зи у ме ђу рат ни пе ри од Цр њан ско вог ства ра ла штва, ода кле про из ла зи упо тре ба 
еле ме на та кар не ва ли за ци је у кљу чу пр о бле ма ти зо ва ња иден ти те та, што се ов де 
по себ но очи ту је у ме та мор фо зи ме та фи зич ког хе ро ја у исме ја ног прин ца кар не ва-
ла. У ра ду се ди рект но та ква ме та мор фо за до во ди у ве зу са мо ти вом уто пи је као 
еле мен том ме нип ско-кар не вал ске тра ди ци је ко ји се ов де ја вља у но вом све тлу, као 
из раз мо дер ног ду ха. По ред оста лих мо ти ва из ме нип ско-кар не вал ског кор пу са, 
по себ на па жња по све ћу је се у ра ду де тро ни за ци ји и сни жа ва њу вред но сти у при-
ка зу ли ко ва ко ји би тре ба ло да бу ду пред став ни ци ау то ри те та, што је илу стро ва-
но по ре ђе њем ру ске ца ри це са те а тар ском про сти тут ком или Ен гел схо фе на са 
оли ња лим зе цом и ба бом. Кар не вал ски по ступ ци уо ча ва ју се у при ка зу ве ћи не 
ли ко ва пу тем мо ти ва ма ске и лут ке на кон Па вло вог пре ла ска у Ру си ју. Из све га 
то га се за кљу чу је да је Дру га књи га Се о ба мо дер на ме нип ска па ро ди ја чи ја се на-
ра ци ја од ли ку је из ра зи то ко мич но-ху мо ри стич ким то ном.

Ро ман Се нил ност Ита ла Зве ва ана ли зи ра се у скла ду са по себ ном функ ци јом 
кар не ва ла ко ју има у окви ру пре да ван гард не епо хе. Он се ја вља пре вас ход но као 
по ку шај пре ва зи ла же ња апа ти је мо дер ног ду ха про ис те кле из обез ли че не чи нов-
нич ке ствар но сти. Ау тор ка овај вид кар не ва ли за ци је књи жев но сти за сно ва не на 
пси хо ло ги ји ју на ка из ра же не мо ти ви ма сна, удво је но сти и до са де пре по зна је у 
Днев ни ку о Чар но је ви ћу, ко ји се у хро но ло шком сми слу ја вља на кон Се нил но сти, 
оцр та ва ју ћи ево лу ци ју мо дер ног сен зи би ли те та.

Ка да је реч о ро ма ну Ча роб ни брег, у фи ло зо фи ји ци клич но сти људ ског жи-
во та пре по зна је се спо на са де лом Ми ло ша Цр њан ског, али се ана ли за на ста вља 
за др жа ва ју ћи се на но ви на ма ко је је То мас Ман до нео упо тре бља ва ју ћи по ступ ке 
из кар не вал ског ре ги стра. Па ро ди ја, иро ни ја и ху мор код ње га су пре по зна ти као 
сту бо ви на ко ји ма по чи ва пре и спи ти ва ње тра ди ци је и кул ту ре. Ја сно се уо ча ва да 
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се мо тив кар не ва ла ис цр пљу је фо р мал но у ма њој ме ри, у по гла вљу о Вал пур ги ној 
но ћи и, ве ћим де лом, кроз иро ниј ску сти ли за ци ју, го вор при по ве да ча и кар не вал ске 
ли ко ве. У ли ку Хан са Ка сто р па еви дент на је ме та мор фо за из ме нип ске књи жев-
но сти од „ма лог гра ђа ни на“ до прин ца кар не ва ла, на ро чито кроз сти ца ње ис ку ства 
иро ни је. У ли ко ви ма Пе пер кор на, Се тем бри ни ја и Наф те пре по зна ју се оста ци 
ме нип ских ва шар ских фи ло зо фа, док је лик Клав ди је Шо ше, за пра во, гро теск на 
па ро ди ја фа тал не љу бав ни це.

Кар не ва ли за ци ја у ро ма ну Мај стор и Мар га ри та раз ли ку је се у од но су на 
прет ход не карневализације из ви ше раз ло га. У овом ро ма ну не ма екс пли цит не 
кри ти ке и бун та, већ се они ре а ли зу ју по сред ством але го ри је, сим бо ла и са ти ре. 
Па ро ди ја, иро ни ја, ху мор и са ти ра ме ња ју сво ју функ ци ју ти ме што по ста ју струк-
тур но обе леж је ро ма на. У из ра зи тој по ли фо ни ји кроз спа ја ње исто ри је, ми та и фељ-
то на ау тор ка пре по зна је ко ре спон ден ци ју са Дру гом књи гом Се о ба, ко ја је до каз 
спе ци фич но сти по сле рат ног мо дер ни зма. Слич ност у по е тич ком сми слу из ме ђу 
ових ро ма на огле да се и у дис тан ци ра њу од кла сич не ро ма неск не еп ске фа бу ле, 
што свој ко рен има у ме нип ској са ти ри. Го то во сви еле мен ти Бул га ко вље вог ро ма на 
сво је упо ри ште мо гу на ћи у Бах ти но вој те о ри ји, од ма скен бал ско-кар не вал ских 
сце на, из ме ње не ствар но сти, пре ко ди ја ло га из ме ђу кул ту ра, др жав не и на род не, 
ате и стич ке и ре ли ги о зне, до кар не вал ске ам би ва лент но сти про ис те кле из спо ја игре, 
сме ха и стра ха. У сту ди ји се сам трет ман кар не ва ли за ци је по сма тра у из о кре ну том 
об ли ку ан ти кар не ва ла.

У ком по зи ци о ном сми слу, по ста вља њем ин тер пре та ци је Алек сан дриј ског 
квар те та на крај сту ди је го то во у пот пу но сти је при ка за на ле пе за раз во ја еле ме-
на та кар не ва ли за ци је и про бле ма иден ти те та у два де се то ве ков ној књи жев но сти. 
Спе ци фи чан вид кар не ва ли за ци је про ис ти че из ком по зи ци је и струк ту ре овог 
ро ма на, у ко ме се на зи ре по че так дру га чи јег, пост мо дер ни стич ког до жи вља ја вре-
ме на и при че. Умно жа ва њем на ра тив них пер спек ти ва ре ла ти ви зу је се зна ње о 
про шло сти. Ре пре зен та ти ван при мер тог про це са ау тор ка пре по зна је у те ма ти зо-
ва њу пси хо ло ги за ци је, као јед не од „ве ли ких при ча“, ко ја до жи вља ва сво ју тран-
сфор ма ци ју од кон сти ту тив ног еле мен та мо дер ни стич ке про зе до јед не у мно штву 
раз ли чи тих пер спек ти ва пост мо де р ни зма. Кар не вал ска сли ка све та у овом ро ма ну 
осли ка ва ха о тич ност ко ја се на ла зи иза пси хо ло ги је.

За вр шна раз ма тра ња об је ди њу ју за кључ ке о од но су кар не ва ли за ци је и иден-
ти те та, у ко ји ма се ја сно пре по зна је тен ден ци ја кре та ња мо ти ва кар не ва ла од спо-
ља шњег и по јав ног до пот пу ног по вла че ња у чо ве ко ву уну тра шњост у ви ду кар-
не ва ли зо ва ња све сти, од но сно кар не ва ли зо ва ња иден ти те та у два де се то ве ков ној 
књи жев но сти.

Мср Алек сан дар В. Ђу ро вић 
Фи ло ло шки фа кул тет 

Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
Сту дент док тор ских сту ди ја срп ске књи жев но сти 

alek san dar vdju ro vic @gmail.com
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ИТА КА ИЛИ СУД БИ НА И КО МЕН ТА РИ

(Сло бо дан Вла ду шић. Књи жев ност и ко мен та ри. Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 
2017, 380 стр.)

Од ре ђу ју ћи у не ко ли ко на вра та тек сто ве сво је но ве књи ге тер ми ном „те о риј-
ска про за“, Сло бо дан Вла ду шић је сту ди ји на сло вље ној Књи жев ност и ко мен та ри 
по ста вио пре ци зне жан ров ске ко ор ди на те: ри јеч је о дис кур зив ном, на уч ном про-
ми шља њу од ре ђе них (књи жев но)те о риј ских про бле ма облико ва ном по ступ ци ма 
умјет нич ке књи жев но сти. Књи га се на до ве зу је на ау то ро ву прет ход ну мо но гра-
фи ју Цр њан ски, ме га ло по лис (2011), а прет хо ди, ка ко у за кључ ку сто ји, тре ћем 
ди је лу за ми шље ног ци клу са, по све ће ном Бо ри сла ву Пе ки ћу. Тер ми но ло шки тра-
ди ци о нал ни је по сма тра но, ово дје ло при па да ме та кри ти ци у дво стру ком зна че њу: 
у сми слу си но ним ном са књи жев ном те о ри јом, и у оном ко је из на ча ва ме та кри тич-
ко за кри вље ње ка са мој „пр вој ру ци“ – ли те ра ту ри у ужем сми слу. Ме та кри ти ка 
се у срп ској књи жев но сти све упор ни је при бли жа ва књи жев но у мјет нич ком из ра-
зу, као да ти ме по ку ша ва про на ћи до дат но оправ да ње свом ти хом по сто ја њу у ака-
дем ском ге ту. То је сва ка ко до бар знак, на ро чи то ка да је у пи та њу од мје рен ис ко-
рак ка сфе ри ви со ко ин ди ви ду а ли зо ва ног те о риј ског пи сма, ко је за ла ском у зо ну 
ли те рар ног не за бо ра вља свој при мар ни за да так. Књи жев но у слу жби те о риј ског, 
умје сто те о риј ског кри јум ча ре ња у књи жев но под руч је, још уви јек је ме та кри ти ка, 
умје сто псе у до ли те ра ту ре.

Ау тор на не ко ли ко ни воа ли те ра ри зу је свој текст: од на сло ва осми шље ног по 
узо ру на по ет ско-есе ји стич ко дје ло Ми ло ша Цр њан ског Ита ка и ко мен та ри, пре-
ко под на сло ва Упут ство за ору жа ну по бу ну пре у зе тог из Ги Де бо ро вог Дру штва 
спек та кла, за тим мо тоа из Ха зар ског Реч ни ка Ми ло ра да Па ви ћа и 1984 Џор џа 
Ор ве ла, све до пу то пи сних од ло ма ка и ау то би о граф ских цр ти ца на ко ји ма за сни-
ва, или ко ји ма пот кри је пљу је сво је уви де. Ме ђу тим, ин три гант ни на слов чи та о цу 
мо же још при је не го стиг не до ау то ро вог об ја шње ња по бу ди ти дру гу књи жев ну 
ре ми ни сцен ци ју, ко ја се и пот пи сни ку ових ре до ва ја ви ла у пр вом су сре ту са књи-
гом. Ри јеч је о ро ма ну Ра до сла ва Пет ко ви ћа Суд би на и ко мен та ри. Иа ко по сто ја но 
и оправ да но са о бра же на струк ту ри књи ге Ми ло ша Цр њан ског у по гле ду ор га ни-
за ци је: текст – ко мен тар тог тек ста, Вла ду ши ће ва сту ди ја слу чај ном (или мо жда 
пре ћу та ном) алу зи јом сим бо лич ки сту па у до слух са Пет ко ви ће вим дје лом у мо-
тив ској, спе ци фич но по е тич ко-иде о ло шкој рав ни. Нео про све ти тељ ски от пор ме-
ха ни зму Ме га ло по ли са из ло жен, из ме ђу оста лог, у пу то пи сној и до не кле аван ту-
ри стич кој ау то фик ци ји на ко јој Вла ду шић за сни ва сво ју те о ри ју, сим бо лич ко оли-
че ње про на ла зи у дво ји ци ли ко ва Пет ко ви ће вог ро ма на – До си те ју Об ра до ви ћу и 
Кор ту Мал те зеу. 

Вла ду ши ће во ви ше крат но по зи ва ње на До си те је вог пра у зо ра Кан та и ње гов 
зна ме ни ти текст Шта је про све ће ност пред ста вља не дво сми сле ну екс пли ка ци ју 
ау то ро вог нео про све ти тељ ског ста но ви шта, за у зе тог са очи глед но чвр стом на мје-
ром да се не у мор но упо зо ра ва на ак ту ел не ви до ве „са мо скри вље не не зре ло сти“. 
Цен трал ни по јам Вла ду ши ће ве те о ри је, фор му ли сан у ње го вим прет ход ним дје-
ли ма, до био је до дат не раз ра де у но во от кри ве ним ни во и ма иде о ло шке па ра диг ме 
озна че не име ном Ме га ло по лис, ко ја се кон сти ту и ше и по сре ду је, ка ко је ис так ну то, 
ур ба ним дис кур сом:
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За да так ур ба ног дис ку р са под ра зу ме ва, да кле, кон стру и са ње су пер-
и ор но сти Ме га ло по ли са. Он не ма ни чег за јед нич ког с кон цеп том По ли са и 
вред но сти ма По ли са, у пр вом ре ду иде ји зна ња, до сто јан ства чо ве ка и ње-
го ве кри тич ке све сти, ко ја му омо гу ћу је је дан иро ни чан од нос пре ма про-
из во ди ма кул тур не ин ду стри је, од но сно от пор ност на де ло ва ње тзв. ме ке 
мо ћи. Ур ба ни дис курс из гра ђу је сли ку све та у ко ме се ста ње све сти гра ђа-
ни на Ме га ло по ли са пред ста вља као јед но ква зи у ни вер зал но ста ње, па та ко 
и љу ди ко ји стро го ге о граф ски ни су ста нов ни ци Ме га ло по ли са то вир ту
ел но по ста ју по ста њу све сти, чи ме из не ве ра ва ју ре ал не ин те ре се ко ји су 
по ве за ни с про сто ром ко ји на се ља ва ју, од но сно с њи хо вом вла сти том др жа-
вом. Сто га о њи ма мо же мо го во ри ти као о вир ту ел ним сша нов ни ци ма Ме
га ло по ли са, на су прот ре ал ним ста нов ни ци ма Ме га ло по ли са чи је ста ње 
све сти у не ку ру ку од го ва ра њи хо вој ге о граф ској при пад но сти (89).

Мо ди фи ку ју ћи уне ко ли ко реч ник по пу лар ног фи ло зо фа, Ме га ло по лис би у 
Агам бе но вом кљу чу мо гао би ти схва ћен као до ми нант ни дис по зи тив, односно 
ма стер или ме та ди спо зи тив, ко ји нат кри љу је оста ле об ли ке огра ни ча ва ња, усмје-
ра ва ња и кон тро ле чо вје ко вог по на ша ња у свим обла сти ма ње го вих дје лат но сти. 
Бу ду ћи да је пе ри фе ри ји омо гу ће но има ги нар но по сто ја ње у Ме га ло по ли су, он оту-
да ре пре зен ту је но ви об лик то та ли та ри зма, ко ји свог вир ту ел ног ста нов ни ка ко ло-
ни зу је на са мо фор мал но дру га чи ји на чин у од но су ка ко то чи ни са сво јим ре ал ним 
жи те љем. Вир ту ел ни ста нов ник Ме га ло по ли са, за раз ли ку од ре ал ног, до би ја „сим-
бо лич ке от пат ке брен до ва“, што пот хра њу је ње го во не свје сно не за до вољ ство и 
„та ко на ста ју раз ли чи ти об ли ци ау то шо ви ни зма у ко јим вир ту ел ни ста нов ни ци 
Ме га ло по ли са осе ћа ју ани мо зи тет пре ма свом ре ал ном иден ти те ту и пре ма сво јим 
бли жњи ма. За то они не пре кид но про из во де ’ра ци о нал не’ раз ло ге свог ау то шо ви-
низма.“ (98) Вла ду шић ту, фрој дов ски ре че но, не ла год ност у (вла сти тој) кул ту ри 
де тек ту је на раз ли чи тим ступ ње ви ма ин те лек ту ал не сви је сти, од те о риј ских ра-
ци о на ли за ци ја, до сај бер-сленг сим пли фи ка ци ја оли че них у пој мо ви ма као што је, 
на при мјер, по јам хеј тер (101–102).

До след но кон сти ту и шу ћи свој те о риј ски на ра тив на иза бра ном ми то ло шко-
ли те рар ном пред ло шку, ау тор на свим рав ни ма ње го ве струк ту ре функ ци о на ли-
зу је оди сеј ски мит, умјет нич ки тран спо но ван у по е зи ји и про зи Ми ло ша Цр њан ског. 
Ко ли ко на чи та лач кој и хер ме не у тич кој прак си, Вла ду шић сво је за кључ ке за сни-
ва и на ис ку стве ним, пу то пи сним им пре си ја ма. Ње го во пу то ва ње у Аме ри ку и 
су срет са за пу ште ним fast food ре сто ра ном ко ји на пе ри фе ри ји Ме га ло по ли са и 
да ље одр жа ва спо ља шњи сјај; чи та ње ро ма на ис пу ње ног пре по зна тљи вим не га-
тив ним сте ре о ти пи ма о Бал ка ну; бо ра вак на сла ви стич кој кон фе рен ци ји ко ја са 
том на уч ном об ла шћу чу ва са мо но ми нал ну ве зу – на во де при по вје да ча да по ма ло 
па ро ди ра ју ћи свог пи сца за кљу чи ка ко је „ви дев ши Солт Лејк Си ти, ви део све“. 
(18) Те спо зна је, ме ђу тим, под јед на ко уте ме љу ју по ну ђе не за кључ ке ко ли ко и (књи-
жев но)те о риј ска и фи ло зоф ска ми шље ња на ко ји ма су они ба зи ра ни, и чи та лац 
мо же да пра ти ка ко се фе но ме ни ау то ро ве, као и властите ствар но сти, пре о бра жа-
ва ју у не што дру го од њи хо вих очи глед но сти. Књи жев ност и ко мен та ри пред-
ста вља књи гу пан хер ме не у тич ког ис ку ства.

То се ви ди он да ка да ау тор ду бље за ђе у до мен по ме ну тог жан ра, ка кав је 
слу чај у дру гом по гла вљу (Ис ку ство) са чи ње ном од ни за пу то пи сних фраг ме на та 
са Мал те, упра во род ног мје ста по ме ну тог стрип ског ју на ка. Као што је по зна то, 
Кор то Мал те жа нин озна чио је ма лу ре во лу ци ју у де ве тој умјет но сти: он је пр ви 
стрип ски лик ко ји то ком сво јих аван ту ра за ста је да пом ни је раз ми сли о до га ђа ји ма 
и окол но сти ма у ко ји ма се за те као – што ће ре ћи да их ту ма чи. Вла ду ши ћев при-
по вје дач је тим раз ми шља њем ho mo vi a tora по при ро ди жан ров ске ори јен ти са но сти 



1023

ису ви ше оп те ре ћен, што је ци је на ко ју мо ра пла ти ти та ква мје ра хи бри ди за ци је 
ње го ве „те о риј ске про зе“. Тај ви ше стру ко успје ли пу то пис, ко ме се ла ко опра шта 
и мје сти мич на мо ра ли за тор ска афек ти ра ност, нај ви шу тач ку до се же у пи шче вом 
су сре ту са Ка ра ва ђо вом сли ком Обез гла вљи ва ње Јо ва но во (148–152). Есе ји стич ки 
по ступ но, од јед ног на чел ног раз гра ни че ња ама тер ског и про фе си о нал ног при сту-
па сли кар ству, пре ко Вел фли но ве ди стинк ци је ре не сан сне и ба рок не ли ков но сти, 
ау тор у ра сту ћем са жи вља ва њу са дје лом до ла зи до са зна ња да је глав ни „ју нак“ 
сли ке свје тлост, при је не го ли сам пред ста вље ни до га ђај. При по вје дач ки до след но 
и асо ци ја циј ски ло гич но, фе но ме но ло гу Ме га ло по ли са од мах се ак ти ви ра упо зо-
ре ње ко је на пре по зна тљив на чин освје тљу је је дан по вла шће ни тре ну так: „На ша, 
ре ал ност, да кле, ни је са мо пра зни на и мрак из ко га мо ра мо да бе жи мо ме ђу иде-
ал не бо је и фи гу ре ре не сан се или пред ТВ екра не ко је их да нас од ме њу ју. У на шој 
ре ал но сти по сто ји ду би на ко ју от кри ва тај на пе ти сноп све тло сти и она нам го во-
ри: сле ди ме.“ (151) То мје сто јед на је од нај бо љих илу стра ци ја пој ма ко ји ће ау тор 
у тре ћем одјељ ку Ко мен та ра Мал те те о риј ски обра зло жи ти. Ри јеч је о пој му 
од ре ди вом по мо ћу тер ми на „хер ме не у тич ко за до вољ ство“: 

Ка да се ту ма че ње све де са мо на от кри ва ње „исти не“ не ког књи жев ног 
де ла, или на чи на на ко је то де ло ства ра је дин стве ни ефе кат, за бо ра вља се 
оно што је у прак си ту ма че ња основ но, а то је са мо за до вољ ство ту ма че ња. 
Иа ко се пре вас ход но при ме њу је на текст, прак са ту ма че ња не би тре ба ло 
да се на ње га и огра ни чи. Све што на ша чу ла при ма ју мо же би ти пред мет 
ту ма че ња. Из ла га ње ту ма че ња за ра зно про из во ди ефе кат код слу ша о ца, јер 
се ни ко не ми ри с тим да му свет бу де ту ма чен. Та ко се по ја вљу је кон тра-
ту ма че ње и од јед ном, уме сто фра зи ра ња и ого ва ра ња, дво је љу ди су за хва-
ће ни хер ме не у тич ким мег да ном, у ко ме да ју све нај бо ље од се бе да оног 
дру гог убе де, ар гу мен ти ма, а не за вр та њем ру ке, у исти ну свог ту ма че ња. 
А тај мег дан, за раз ли ку од не ких дру гих, збли жа ва љу де, јер се у ње му испо-
ља ва вр ли на уче сни ка и вр ли на ту ма чења (167).

Чи та лац је на том мје сту пред јед ном од основ них прет по став ки ау то ро ве 
хер ме не у ти ке: не са мо текст, већ сви про из во ди кул ту ре под ло жни су ту ма че њу и 
оно у сво јој су шти ни пред ста вља кре а тив ни чин. Књи жев ност и ко мен та ри је су 
збир ка ту ма че ња ра зно вр сних фе но ме на, смје ште них у оквир кров ног хер ме не у тич-
ког ра сло ја ва ња Ме га ло по ли са, у ко ме се ау тен тич на ег зи стен ци ја ви ди мо гу ћом 
са мо као по сто ја ње „на по ре до [...] па чак и про тив ње га“ (169). Ту ма че ње та ко по-
ста је вр стом по бу не, па де кон струк ци ја re a lity showa, три ви јал них ви до ва кри ми 
ро ма на (Кри ми ро ман на по чет ку 21. ве ка), или пре вла сти ка фи ћа над ка фа на ма 
по ста ју на чин да се по сред ством ра зу ми је ва ју ћег са зна ња пре вла да иде о ло шка да-
тост, а хер ме не у ти ка књи жев но сти по ка же јед ним од пот пу ни јих из ра за жи во та 
из ван те да то сти. Оче ки ван при го вор мо гао би гла си ти да ау тор пре цје њу је зна чај 
чи та ња и ра зу ми је ва ња књи жев но сти, или ба рем да за не ма ру је дру ге на чи не пре-
ва зи ла же ња си ту а ци је ка квом је те о риј ски увјер љи во пред ста вља. Ме ђу тим, ње-
го ва апо ло ги ја књи жев не хер ме не у ти ке из раз је по тре бе за имли цит ном на до пу ном 
екс пли цит ног де ма ски ра ња selfhelp кон це па та, као јед ним од ми кро ди скур зив них 
ала та по ли тич ке до ми на ци је. Чи ње ни ца да ви со ка књи жев ност, а на ро чи то ње но 
ту ма че ње игра ју са свим спо ред ну уло гу у ску че ним оа за ма из ван Ме га ло по ли са, 
раз лог је ви ше за њи хо ву афир ма ци ју. 

На су прот осу је ће ној ин ди ви дуи све де ној на „био-ма су“ и при ну ђе ној да из лаз 
по тра жу је у про гра ми ма са мо по мо ћи, ау тор по ста вља еп ски из дво је ну и су пер и-
ор ну фи гу ру Лич но сти. Вир ту ел ни или ре ал ни ста нов ник Ме га ло по ли са пре ма 
Вла ду ши ћу пред ста вља ти пич ног фи ли стра, ма ло гра ђа ни на ка квим га опи су је 
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Ха на Арент: то је по је ди нац пред о дре ђен да за рад лич не си гур но сти као је ди не 
све ти ње под лег не сва кој вр сти то та ли тар не ма ни пу ла ци је (183). Лич ност је фи ли-
стров опо зит: осо ба пре вла да ног его и зма са из ра же ним осје ћа њем за за јед ни цу, 
чи је је уте ме ље ње ау тор мо гао про на ћи у Адле ро вом пој му ge me in schaftsgefühl . 
Лич ност по сту па као при пад ник за јед ни це и у гра нич ним окол но сти ма: пред из-
вје сно шћу соп стве не смр ти ка да за не ма ру је без бјед ност, па и сам при ро ђе ни страх. 
Вла ду шић про на ла зи и ана ли зи ра два за ни мљи ва при мје ра Лич но сти у Сло бо да-
ну Јо ва но ви ћу то ком ње го вог пре ла ска Ал ба ни је са срп ском вој ском у Пр вом свјет-
ском ра ту (347–350) и у оцу Ми ло ша Цр њан ског у тре нут ку опра шта ња са сво јим 
жи во том (195–199). По ви но ва ње на ло гу за јед ни це на једној и при вид на мо гућ но ст 
из бо ра у Ме га ло по ли су на другој страни раз гра ни ча ва ју Лич ност од фи ли стра. 
Сто га Лич ност осва ја над ин ди ви ду ал но, ау тор ће га озна чи ти свет ским ис ку ством 
(379), и та ко по ста је ви ше од соп стве не ег зи стен ци је.

На тај на чин ту ма че ње би о гра фи је по ста је књи жев на хер ме не у ти ка и то упра во 
пред ста вља је дан од глав них ква ли те та Вла ду ши ће ве књи ге – го вор о иде о ло ги ји 
у ме та кри тич кој рас пра ви ни је под ле гао зло у по тре би вла сти те дис кур зив не при-
ро де. Ни је, да кле, ри јеч о су прот ста вља њу јед ном иде о ло шком кон цеп ту на ме та њем 
не ког дру гог иде о ло шког кон цеп та, већ те о риј ском осна жи ва њу уло ге и зна ча ја 
књи жев но сти, по себ но ње ног ту ма че ња, у про це си ма гло бал них иде о ло шких тен-
ден ци ја. У том на по ру сту ди ја да је не за не мар љив до при нос об но ви по је ди них 
за по ста вље них хер ме не у тич ких при сту па (као што је, по ред оста лих, би о граф ска 
кри ти ка), по ти сну тих од ре ђе ним (пост)мо дер ним ин тер пре та тив ним стра те ги ја ма, 
по пут сту ди ја кул ту ре и но вог исто ри зма. Оту да мо же би ти ра зу мљив, чак и уко-
ли ко не уви јек при хва тљив, ау то ров из ра зи то не га ти ван став пре ма ме то до ло шким 
ори јен та ци ја ма ко је су књи жев но сти као пред ме ту про у ча ва ња од у зе ле при ви ле-
го ван ста тус, ка кав јој Вла ду шић упор но на сто ји по вра ти ти. Ви со ки до ме ти но вих 
ана ли за лич но сти и дје ла Ми ло ша Цр њан ског, по ка зу ју да пра вил но при мје њен чак 
и архивирани по зи ти ви зам мо же у XXI ви је ку би ти са свим ле ги ти ман ин тер пре-
та тив ни угао са гле да ва ња јед ног ве ли ког пи сца. Сто га у ин тер тек сту ал ној ди ле ми 
ау тор ске и чи та лач ке ин тен ци је са по чет ка овог тек ста не ми нов но до ла зи до по-
вољ ног ком про ми сног раз ре ше ња: естет ска ау то но ми ја књи жев но сти је и Ита ка и 
Суд би на хер ме не у ти ке, што на кра ју кра је ва озна ча ва је дан исти ис ход за бу дућ ност 
ту ма че ња књи жев но сти. 

Др Вла дан Бај че та
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
baj cet@yahoo.com
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О ХИ СПАН СКИМ ХО РИ ЗОН ТИ МА ПО СМА ТРА НИМ  
СА СРП СКИХ ОБА ЛА

(Крин ка Ви да ко вић Пе тров. Хо ри зонт Хи спа ни ја.  
Бе о град: Чи го ја штам па, 2017, 329 стр.)*

Хо ри зонт Хи спа ни ја пред ста вља плод ду го го ди шњег ра да Крин ке Ви да ко вић 
Пе тров, на стао у окви ру ње них ком па ра тив них ис тра жи ва ња хи спан ских књи жев-
но сти и ве за хи спан ског све та са Ју го сла ви јом и Ср би јом. У књи зи је оку пље но 
де вет на ест ра до ва, на срп ском, ен гле ском и шпан ском је зи ку, ко ји су то ком про-
те клих де це ни ја об ја вље ни у ра зно род ним свет ским и до ма ћим пу бли ка ци ја ма. 
Јед на од из у зет них вред но сти књи ге је да се она обра ћа ра зно вр ској пу бли ци ве-
о ма ши ро ког оп се га ‒ ка ко хи спа ни сти ма, ко ји се те ма ма хи спан ских кул ту ра и 
књи жев но сти ба ве про фе си о нал но, та ко и свим оним зна ти жељ ни ци ма ко је ове 
те ме при вла че, же ле да са зна ју о њи ма ви ше, или да у њих има ју ду бље уви де. 

Ова кву при јем чи вост тек ста, ау тор ка по сти же ве штом при пре мом чи та о ца 
за оно што же ли да му ка же. По сте пе но, она га уво ди у сло же не те ме, опре мив ши 
га нај пре свим по треб ним зна њи ма би о граф ске, исто риј ске, кул ту ро ло шке и књи-
жев но-исто риј ске при ро де, та ко да не сме та но мо же да за ро ни ду бље, ис под по вр-
ши не и про дре у не ке од нај скри ве ни јих ку та ка јед не ве ли ке кул ту ре, као што је 
хи спан ска, а ко ја је не дво сми сле но, би ла и оста ла је дан од кључ них сто же ра свет-
ске кул ту ре. Крин ка Ви да ко вић Пе тров му то омо гу ћа ва суп тил ним ана ли за ма 
из у зет ног по зна ва о ца хи спан ске и свет ске књи жев но сти, ко ји ма те ри јом вла да 
то ли ко до бро да се с ла ко ћом кре ће кроз њу у свим прав ци ма и во ди чи та о ца са-
мо у ве ре но, зна лач ки и ин ту и тив но не по гре ши во до нај ду бљих и нај сло же ни јих 
ми са о них сло је ва утка них у књи жев ност о ко јој го во ри. По пут Да ли је ве Де вој ке 
крај про зо ра ‒ ко ја се на ла зи на ко ри ца ма књи ге и с њих гле да не где да ле ко пут 
хо ри зон та ‒ чи та лац пре пу штен ни ти ма ау тор ки ног из ла га ња, с ла ко ћом успе ва 
да по гле дом об у хва ти про стран ства ко ја се отва ра ју пре њим и да ду бље ин тер и-
о ри зу је уну тра шње да ма ре не ких од нај ве ћих ау то ра ко ји су пи са ли на шпан ском, 
али и на ших до ма ћих пи са ца ко ји су те да ма ре за свог жи во та ослу шки ва ли. 

Но ми нал но, ју на ци ове књи ге су уну тра шњи све то ви Је ху де Ха ле ви ја, Сер-
ван те са, Бал та са ра Гра си ја на, Ви сен та Бла ска Иба ње са, Ан то ни ја Ма ћа да, Ху а на 
Ра мон Хи ме не са, Ра фа е ла Ал бер ти ја, Гар си ја Лор ке, Бор хе са, Гар си ја Мар ке са, 
Ок та виа Па за, Ер не ста Кар де на ла, као и на ших, до ма ћих пи са ца ко ји ма су се пу те-
ви, што ду хов ни, што жи вот ни, до вољ но зна чај но укр сти ли са кул тур ним, је зич ким 
или исто риј ским пу та ња ма хи спан ског све та, да су о њи ма пи са ли, као што су Ду чић, 
Цр њан ски, Кал ми Ба рух, или Ото Би ха љи Ме рин. Сем на ве де них ау то ра, кроз стра-
ни це ове књи ге про шла је и знат но број ни ја ко ло на лич но сти којe су обележилe 
умет ност, кул ту ру, исто ри ју и по ли ти ку Шпа ни је, Ср би је, Евро пе, Хи спан ске Аме-

* Овај при лог је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту 47016, чи ји је но си лац Ет но-
граф ски ин сти тут СА НУ, под на зи вом Ин тер ди сци пли нар но ис тра жи ва ње кул тур ног и 
је зич ког на сле ђа Ср би је. Из ра да мул ти ме ди јал ног пор та ла Пој мов ник срп ске кул ту ре, 
ко ји у пот пу но сти фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу-
бли ке Ср би је.
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ри ке и, уоп ште, све та, и то од сред њег ве ка, у ко ме је пи сао и са њао о по врат ку у 
обе ћа ну зе мљу Је ху да Ха ле ви, па све до, још увек са време них ау то ра, као што је 
Ер не сто Кар де нал, ко ји је не дав но ушао у сво ју 93. го ди ну жи во та. 

На и ме, иа ко је пред на ма де вет на ест ра до ва, о ше сна ест ау то ра, ко ји су жи-
ве ли у ра спо ну од пу них де сет ве ко ва, пло ве ћи стра ни ца ма ове књи ге ‒ во ђен 
на ви га ци јом Крин ке Ви да ко вић Пе тров ‒ чи та лац све вре ме има ути сак да кроз 
не ку па у чи на сту из ма гли цу пло ви око јед ног те истог остр ва, ко је у сва ком но вом 
кру гу, по ме ра њем из ма гли це, от кри ва не ки са свим но ви део свог ре ље фа. Уства ри, 
Крин ка Ви да ко вић кр ма ри тим бро дом на ко ме смо и сва ким но вим кру гом нас 
во ди у пре ци зни је, про дор ни је и ду бље са гле да ва ње по кре ну тих те ма, оства ре но 
кроз деветнаесто-кру жно кре та ње око остр ва Хи спа ни ја, да ју ћи на овај на чин омаж 
упра во оним ау то ри ма из ове књи ге, тј. ве ћи ни ау то ра из ове књи ге, у чи јој књи жев-
но сти је од нос ли не ар ног и ци клич ног кре та ња вре ме на стал но при су тан, не кад као 
књи жев ни мо тив, не кад као пе снич ки или при по вед ни по сту пак гра ђе ња струк-
ту ре де ла, а не ка да као вид ин тер тек сту ал ног ди ја ло га са оста лим књи жев ним 
де ли ма ко је је људ ски или бо жан ски ге ни је из не дрио то ком ве ко ва, од но сно са књи-
гом као та квом, са реч ју као та квом, би ли „књи га“ и „реч“ пи са ни ве ли ким или 
ма лим сло вом.

Ду би ну пер спек ти ве Крин ка Ви да ко вић Пе тров из о штра ва по мо ћу та ко иза-
бра них и по зи ци о ни ра них тек сто ва да на ин тер тек сту ал ном ни воу чи не си стем 
ко ји под се ћа на огле да ла ко ја су ме ђу соб но по ста вље на јед но на су прот дру гог. 
Та ко се то ком пло вид бе овом књи гом чи та лац осе ћа час као по сма трач с бро да, 
час као ста нов ник остр ва, час као ри бар ко ји у мо ре ба ца мре жу и из ње ва ди ри бу, 
час као у њу ухва ће на ри ба. Ово су прот но по ста вља ње огле да ла се оства ру је на 
раз ли чи тим рав ни ма. Јед на од њих је по зи ци о ни ра ње, услов но ре че но, срп ског 
огле да ла на су прот Шпа ни је и шпан ског огле да ла на су прот Ср би је. Тра гич но бре-
ме срп ске рат не исто ри је, ко је у се би но си се ме по ра за у по бе ди, са гле да но очи ма 
Бла ска Иба ње са у ње го вој при чи Срп ска ноћ, по ста вље но је на су прот рат не и 
кул тур не исто ри је Шпа ни је са гле да не очи ма Ду чи ћа, Цр њан ског, Би ха љи Ме ри на, 
ко ји, сва ко на свој на чин, го во ре о тра гич ном осе ћа њу по је дин ца на кон осу је ће ног, 
по ра же ног, обе сми шље ног сна, ко ји су, сва ко на свој на чин, ви де ли или до жи ве ли 
у Шпа ни ји. Ов де се отва ра те ма о ко јој им пли цит но го во ри Ок та вио Паз, те ма 
пре се ца ња пу та ње ве ли ког, ли не ар ног, исто риј ског време на са кру жном пу та њом 
на ших ма лих по је ди нач них жи во та (условљених културолошким калупима који 
обликују наш мисаони свет) и та да на ста лог су да ра у ко ме илу зи је па да ју и са гле-
да ва се тра гич ност про ис те кла из људ ске не мо ћи да оства ри Реч. 

Кроз це лу књи гу се уства ри про вла чи нит ве ли ке те ме од но са ствар но сти и 
књи жев но сти, на су прот Ре чи и Књи зи, и људ ског ства ра ња и де ло ва ња уну тар 
про сто ра и вре ме на у ко ји ма по је ди нац жи ви. То је, дон ки хо тов ска те ма, тј. цен-
трал на те ма Сер ван те со ве, Бор хе со ве, па и Кар де на ло ве књи жев но сти, иа ко јој Кар-
де нал са свим дру га чи је при сту па од прет ход не дво ји це. То је, из ме ђу оста лог, и 
те ма ба рок не по е ти ке као та кве, тј. све та као те а тра, ствар но сти као фик ци је ствар-
но сти, ко ју и Сер ван тес и Бор хес ства ра ју и ру ше упра во ра ди ре а ли зма, исти ни-
тости, иро ни је, ху мо ра, под но шљи во сти жи во та, док Кар де нал ко ри сти по е зи ју као 
суб вер зив но сред ство бор бе, ко јим раз от кри ва исти ну о со ци јал ној не прав ди и 
ду хов ној дез о ри јен та ци ји са вре ме ног за пад ног чо ве ка.

Огле да ла су по зи ци о ни ра на и та ко да по сто ји јед но стал но ин тер тек сту ал но 
иш чи та ва ње умет нич ких тра га ња и уну тра шњих све то ва свих по ме ну тих ау то ра, 
ко ји се пле те око те ма ве за них за при ви де, ма ске, уло ге и илу зи је, за пра зни не ко-
је зја пе иза њих, и, као кон тра тег, за жуд њом за пу но ћом ко ја се ра ђа из су о ча ва ња 
с том пра зни ном. А све ове те ме се про вла че кроз де ла свих ау то ра, не кад екс пли-
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цит но, као код Гра си ја на, Сер ван те са, Бор хе са, Кар де на ла, Гар си ја Мар ке са, не кад 
им пли цит но, кроз тра га ња за пу но ћом и из гу бље ном про шлом сре ћом код из Шпа-
ни је из гна ног Ал бер ти ја, обе ћа ном зе мљом и по врат ком у њу на кон из гнан ства, 
ко је мо же да бу де на кон крет ном или ду хов ном ни воу, као код Је ху де Ха ле ви ја, 
или на кул ту ро ло шком ни воу, као код Ба ру ха и уоп ште се фард ских Је вре ја, код 
ко јих је из гнан ство ду пли ра но из го ном ка ко из Изра е ла, та ко и из Шпа ни је – а 
апстрахована на митски ниво, то је тема изгнанства из раја. Иа ко та те ма ни је екс-
пли цит но по кре ну та у ве зи са срп ским по ли тич ким из гна ни ци ма, по пут Цр њан ског 
и Ду чи ћа, она се сва ком чи та о цу са ових про сто ра не ми нов но на ме ће – док раз ми-
шља мо о Ал бер ти је вим По врат ци ма (Re tor nos de lo vi vo le ja no) не мо гу ће је не чу ти 
у по за ди ни бар ша пат Ла мен та над Бе о гра дом.

Ко нач но, ова су прот ста вље на огле да ла су по ста вље на и на ре ла ци ји кул ту
р на исто ри ја : исто риј ска ствар ност у ко јој је пи сац ак тер ко ји се сти ца јем окол-
но сти на шао на сце ни. Та да он по ста је ри ба ухва ће на у мре жу, као Гар си ја Лор ка 
и Ал бер ти у гра ђан ском ра ту, као Цр њан ски док, као из ве штач с фрон та из Фран-
ко вог та бо ра, у Бур го су по сма тра из Хи тле ро ве Не мач ке тек при сти гле бом бар де-
ре ‒ том на лич ју оног енту зи ја зма ко ји су аван гард ни фу ту ри сти ви де ли у но вим 
до ме ти ма тех но ло ги је. Цр њан ски их на зи ва „гро зним апа ра ти ма“, због ко јих не 
успе ва да оде да оби ђе чу ве ну бур го шку ка те дра лу, ко ја му оста је тек у се ћа њу, 
као не ки „ска ме ње ни ро ман це ро“. То је онај ро мен се ро у ко ме је опе ва на она сред-
њо ве ков на, на ци о нал но гра ди тељ ска Шпа ни ја, Шпа ни ја на дах ну та епом о из Бур-
го са по те клом Си ду Кам пе а до ру и ње го вој ча сној, до сто јан стве ној, тр пе љи вој и сле-
пој ода но сти мо нар ху. Ипак, по сма тра ју ћи Хи тле ро ве бом бар де ре тек при сти гле 
у тај исти Бур гос, та Си до ва Шпа ни ја за Цр њан ског оста је тек ска ме ње на, мр тва 
при ча. Исто му се де ша ва и док ула зи с Фран ко вом вој ском у раз ру ше ни Бил бао, 
а сва ким но вим ко ра ком се ње го ва до та да шња пред ста ва о сми слу тог ра та, све 
ви ше пре тва ра у још јед ну ми са о ну кон струк ци ју ко ја пу ца и на во ди га да „ски не 
ка пу“ пред ре пу бли кан ском „дон ки хо те ри јом“ од бра не Бил баа, тј. да осе ти га ну-
тост и ди вље ње пред они ма ко ји су ‒ из ње го ве до ско ра шње иде о ло шке пер спек-
ти ве ‒ би ли но си о ци вој ске кул ту ро ло шко-иде о ло шког ха о са и бе сми сла. И ево 
нас опет код оних Па зо вих тре ну та ка у ко ји ма се оно ве ли ко, исто риј ско, ли не а-
ра но вре ме укр сти са кру жним вре ме ном на ших по је ди нач них, ма лих жи во та и, 
у том су да ру, раз би је на шу фик ци ју о ствар но сти ко ју не гу је мо у све сти за рад 
по тре бе за сми слом, и из ме ни на шу пер цеп ци ју о ста њу ства ри. Та ко ђе, ово је у 
ди рект ној ве зи са ве ли ком Гра си ја но вом те мом (и ње го вим ду го го ди шњим из во ром 
уну тра шњих ко ле ба ња) о то ме ко ли ко циљ и успех оправ да ва ју или не оправ да ва-
ју сред ство, тј. те мом пре и спи ти ва ња ове је зу ит ске иде је ко ја је ве ко ви ма вла да ла 
Шпа ни јом, по ли тич ком фи ло зо фи јом ње них ели та и об ли ко ва ла ње не ин сти ту ци-
је, а ко је и Цр њан ски и Ду чић ин ту и тив но и оштро ум но уо ча ва ју као из вор спе-
ци фич но сти шпан ског ка то ли чан ства и као кључ за раз у ме ва ње ње не кул тур не и 
по ли тич ке исто ри је и тра гич ног осе ћа ња жи во та. Јер то да хри шћан ски циљ оправ-
да ва сред ство, не ка је вр ста на лич ја дон ки хо тов ског де ла ња, ко је по не кад уме да се 
из врг не у сво ју су прот ност, у на си ље над дру гим, су прот но при ро ди хри шћан ске 
по ру ке, па са мим тим и да иза зо ве бунт, од би ја ње, по бу ну, по тре бу за осло бо ђе њем 
од та ко об ли ко ва ног ду хов ног ка лу па, али са мим тим и по тре бу да се тра же но ва 
из во ри шта и но ве стра те ги је за до се за њем сми сла, уте хе, или ин спи ра ци је за де-
ло ва ње, ко је ће шпан ски ин те лек ту ал ци и умет ни ци тра жи ти час у фол клор ном 
на сле ђу (Гар си ја Лор ка, Ал бер ти), час у све тим књи га ма и умет но сти соп стве них 
прет ход ни ка (стар о за вет них и но во за вет них тек сто ва, Ха ле ви ја, Гон го ре, Сер ван-
те са, Бе ке ра, Хи ме не са), час у иде о ло шким, умет нич ким и кул тур ним мо де ли ма 
ко ји су до ла зи ли с дру ге стра не Пи ри не ја. 



Сви ти по ме ну ти ве ко ви исто ри је и кул ту ре, ску па са сво јим про та го ни сти ма, 
при сут ни су на стра ни ца ма ове књи ге као шум ко ји тут њи и при ти ска ау то ре, не ка да 
да уз ле те, не ка да да уту че ни пад ну на зе мљу и тим сво јим шпан ским, ка ко Цр њан ски 
ка же, „цр ним, тра гич ним, скр ха ним кри лом чо ве чан ства“ кре ну да ви да ју сво ју 
спо соб ност да на ста ве да по се жу за сми слом и ле по том. Као што је по ме ну то на 
по чет ку, ау то ри о ко ји ма је реч тек су но ми нал ни ју на ци ове књи ге, јер, уства ри, 
уну тра шњи све то ви ових љу ди ис тан ча них сен зи би ли те та за то да чу ју се бе, дру-
ге, вре ме у ко ме жи ве и веч ност у по за ди ни, уства ри су ка та ли за то ри уну тра шњих 
све то ва на хи ља де љу ди ко ји су то ком про те клих де сет ве ко ва жи ве ли, са ња ли, 
во је ва ли сво је бит ке (за исти ну, прав ду, сло бо ду, сре ћу, уну тра шњу или ко лек тив-
ну...), ко ји су ли за ли сво је ра не и вра ћа ли им се с гор чи ном, иро ни јом, под сме хом, 
па и ме лан хо ли јом. Са мим тим ово је књи га о чо ве ку, о људ ском жи во ту уну тар 
не ког про сто ра и не ког вре ме на, о сми слу (о ко ме се тра га, за ко ји се бо ри, па и 
ги не, или од ко га се од у ста је), о тра га њу за сре ћом у ви ду по врат ка у обе ћа ну зе-
мљу, у из гу бље ни рај, у тре ну так не ка да до жи вље не сре ће, о са мо ћи (као оту ђе њу 
од се бе и од дру гих) и о свој те жи ни и свој на дах њу ју ћој ле по ти пре ва зи ла же ња 
са мо ће кроз су срет с Дру гим, или с дру гим, као што је су срет ко ји се де сио Ал-
бер ти ју и Хи ме не су на Хи ме не со вој те ра си, на ко ју му је Ал бер ти јед не ве че ри 
„по пео мо ре“, до нев ши му још нео бја вљен ру ко пис сво је збир ке пе са ма Мор нар на 
коп ну. Упра во ова кву вр сту су сре та са хи спан ским, али и срп ским чо ве ком, као и 
са чо ве ком уоп ште, пру жа нам и Крин ка Ви да ко вић Пе тров у овој књи зи, у ко јој 
нас оти ску је на пло вид бу око хи спан ског и на шег соп стве ног остр ва и њи хо вих 
још не са гле да них обри са. 

Др Ђор ђи на Тру ба рац Ма тић
Ет но граф ски ин сти тут СА НУ

Бе о град
djor dji na.tru ba rac @ei.sa nu.ac .rs  

UDC 821.163.41-14.09:398(477)(049.32)

УКРА ЈИН СКО-СРП СКЕ ВЕ ЗЕ. ТРА ДИ ЦИ ЈА  
РО МАН ТИ ЧАР СКИХ ИН ТЕ РЕ СО ВА ЊА

(Ми хај ло Гуц. Срп ска на род на пе сма у Укра ји ни. Пре вео с укра јин ског  
Де јан Ај да чић. Бе о град: Ал ма, 2017)

Књи га Срп ска на род на пе сма у Укра ји ни у из да њу Ал ме и пре во ду вр сног 
знал ца сло вен ских књи жев но сти и кул ту ра, Де ја на Ај да чи ћа, је сте не знат но из ме-
ње на и до пу ње на док тор ска ди сер та ци ја Ми хај ла Гу ца, од бра ње на 1965. го ди не, 
а из вор но об ја вље на у Ки је ву 1966 (Сер бо хор ватсьска  на род на пісня на України). 
Ди сер та ци ја је ра ђе на под ру ко вод ством по зна тог из у ча ва о ца срп ско-хр ват ског 
еп ског ства ра ла штва, Ни ко ла ја Крав цо ва, чи ја је на уч на суд би на са ма по се би пр-
во ра зред но све до чан ство о јед ном вре ме ну и јед ној кул ту ри („због иде о ло шки 
за ста ре ле фе у дал не те о ри је по ре кла (срп ских) на род них пе са ма био [је] пет го ди-
на у ло го ру“) (Д. Ај да чић). Ми хај ло Гуц (1930) по сре до вао је и ши ре у окви ру 
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укра јин ско-срп ских кул тур них ве за: „То ком при ре ђи ва ња ал бу ма књи жев ни це 
Ле сје Укра јин ке до пи си вао сам се с Де сан ком Мак си мо вић, у ве зи са ње ним пре-
во ди ма Ле сји них сти хо ва. Знал ци ма укра јин ске кул ту ре, Вла да ну Не ди ћу и Сто-
ја ну Су бо ти ну слао сам пи сма и тек сто ве на пи са не за срп ске ча со пи се. Ау тор 
мо но гра фи је о Ма ну и лу Ко за чин ском, Вла сти мир Ер чић, по сре до вао је у об ја вљи-
ва њу би бли о гра фи је пре во да срп ских на род них пе са ма на укра јин ски је зик у Збор-
ни ку Ма ти це срп ске за сла ви сти ку, а Ра шко вић у об ја вљи ва њу тек ста о Мак си му 
Риљ ском. Пре вео сам и на уч не члан ке Мир ка Бар јак та ре ви ћа на укра јин ски је зик.“ 
Гуц је и при ре ђи вач ан то ло ги је Сер бо хор ваֳсьскі на родні ֲ існі (1970), где су пр ви 
пут на укра јин ском је зи ку штам па не пе сме Ста ри Ву ја дин, Три су жња и Кнез Иван 
Кне же вић, те ау тор би бли о гра фи је пре во да срп ских пе са ма на укра јин ски (1980), ко ја 
је по том укљу че на и у би бли о гра фи ју Сербські фольклор і ліֳе ра ту ра в українських 
ֲе ре кла дах і дослідженнях. 1837–2004. Ма ֳ еріал и ֲо бібліоֱрафії (2005), чи ји су 
ау то ри Де јан Ај да чић, На та ли ја Дац ко ва, Те тја на Доб ко и На ди ја Мо и се јен ко.

Књи га (уз обра ћа ње ау то ра срп ском чи та о цу, кра так Увод и крај ње са же те 
За кључ ке) об је ди њу је два на ест сту ди ја. Оне, с јед не стра не, хро но ло шки пра те 
пре во ди лач ку де лат ност укра јин ских спи са те ља и фол кло ри ста за ин те ре со ва них 
за срп ску усме ну по е зи ју, од прет ход ни ка „ру ске трој ке“ (Мар ки јан Ша шке вич, 
Иван Ва ги ле вич, Ја кив Го ло вац ки) – И. Мо гил ниц ког, И. Сни гур ског и М. Ве ре-
шчин ског – до Мак си ма Рил ског, те Гу ца и ње го вих са вре ме ни ка. С дру ге, пак, 
ука зу ју на ути цај срп ског фол кло ра на по е зи ју укра јин ских пе сни ка и пе сни ки ња.

Ини ци јал но ин те ре со ва ње за срп ски фол клор би ло је ис про во ци ра но ро ман-
ти чар ском пан сла ви змом и из у зет ним од је ком ко ји је де ло Ву ка Ка ра џи ћа има ло 
у сло вен ском све ту, док је дру ги та лас био ис про во ци ран оду ше вље њем за Хер це-
го вач ки уста нак (1875) и по то ње бор бе на бал кан ском тлу, у ко ји ма је уче ство вао 
ве ли ки број укра јин ских до бро во ља ца. Ве зе Ја ки ва Го ло вац ког (чи ји је брат Иван 
че сто бо ра вио у Ка ра џи ће вом до му) омо гу ћи ле су „ру ској трој ци“ да об ја ве ал ма-
нах Ру сал ку Дњи стар ску, у ко јој су штам па ни пр ви пре во ди срп ских на род них 
пе са ма. Го ло вац ки је и ау тор пр ве сту ди је о срп ским усме ним пе сма ма у Укра ји ни. 
Ње гов брат Иван об ја вио је у Бе чу 1846. збор ник у ко ме су два де сет и три пре во да 
срп ских пе са ма, Ја ки ва Го ло вац ког и Мар ки ја на Ша шке ви ча из Ру сал ке Дњи стар-
ске. Гуц упо ре ђу је из вор ни ке с пре во ди ма, ука зу ју ћи на „укра ји ни за ци ју“ тек ста 
(„ко за ки“, „пан“, „дідич“ и сл.) и на из о ста вља ње по на вља ња, свој стве них срп ском 
фол кло ру. Ана ли зе овог ти па обе ле жи ће и по то ње сту ди је у књи зи, где ће Гуц пра-
ти ти по кла па ња пре во да с ори ги на лом у ме трич ком обра сцу, лек си ци, тро пи ма, 
фра зе о ло ги ји (фор му ла ма), но мен кла ту ри (за ме на име на ју на ка и ју на ки ња), као 
и ути ца је ау тох то не тра ди ци је (Сло во о пол ку Иго ре вом) и по сто је ћих пре во да на 
дру ге је зи ке (пољ ски, не мач ки и др.). Де лат ност Ша шке ви ча и Го ло вац ког ути ца ла 
је на Ам вро си ја Ме тлин ског, ко ји у Хар ко ву 1839. го ди не об ја вљу је збир ку Дум ки 
і пісні та ще дещо, у ко јој су и три лир ске пе сме из пр ве књи ге „беч ког“ из да ња.

Дру га сту ди ја по све ће на је пе сми По дра жа ва ње срп ском (По дра жаніє 
сербсько му, 1860) Тра са Шев чен ка и тра га њу за усме но по ет ским фо ном на ко ме је 
ова пе сма на ста ла. Осла ња ју ћи се на прет ход не ра до ве Олек сан дра Би лец ког, Је-
ре ми је Ај зен што ка и Вла да на Не ди ћа, Гуц осли ка ва фол клор ну за ле ђи ну из ко је 
је Шев чен ко мо гао пре у зе ти мо ти ве лир ске „же нид бе на да ле ко“, упу ћу ју ћи на 
пе сме Дје вој ка и коњ мо мач ки, Шта је ко њу нај те же, Же ља дје вој чи на, Јо во и дра га 
из Ка ра џи ће ве збир ке, али и на укра јин ски фол клор са слич ним мо ти ви ма. Те ма-
ти ка из срп ске (цр но гор ске) исто ри је и фол клор ни мо ти ви при вла чи ли су и укра-
јин ског пе сни ка, дра ма тур га, ком по зи то ра и фол кло ри сту из Бу ко ви не – Изи до ра 
Во роб ке ви ча (1836–1902), чи ји опус, по ред оста лог, об у хва та при чу са исто риј ском 
те мом Месֳь Чор но ֱ орця (Осве та Цр но гор ца), по е ме Драֱо ман ка и Гусляр, пе сму 
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Го сֳи нець з Босніі (с те мом укра јин ских до бро во ља ца у бал кан ским ра то ви ма 
се дам де се тих го ди на), те ко мич ну опе ре ту Пані мо ло да з Босніі. Бор ба бал кан ских 
на ро да про тив Осман ског цар ства ин спи ри са ла је још јед ног ства ра о ца из Бу ко ви-
не – Ју ри ја Фед ко ви ча, ко ји је на пи сао не ко ли ко пе са ма на ју жно сло вен ске те ме 
(У світ!, Сербські ваі, З-під юга, У го ри...).

Мо ти ве из срп ских усме них пе са ма пре у зи ма ју и две зна ме ни те укра јин ске 
пе сни ки ње, Оле на Пчил ка и ње на ћер ка, Ле сја Укра јин ка, о че му Ми хај ло Гуц 
пи ше у огле ди ма Од јек бал кан ских до га ђа ја у сти хо ви ма Оле не Пчил ке и Мо ти ви 
срп ског фол кло ра у ства ра ла штву Ле сје Укра јин ке. Оле на Пчил ка је, осла ња ју ћи 
се пре вас ход но на пе сме ко сов ског ци клу са ис пе ва ла пе сму На по љу ча сти, по све-
ће ну хе ро ју из Укра ји не па лом у бор би на Бал ка ну 1876. го ди не, док је ње на ћер ка 
на пи са ла по е му Ви ла по се стри ма, по ми шље њу Ми хај ла Гу ца – „јед но од нај по е тич-
ни јих до стиг ну ћа укра јин ске књи жев но сти кра ја 19. – по чет ка 20. ве ка и нај леп ше 
де ло на по зајм ље не те ме“. (Пе сму је пре ве ла на срп ски Де сан ка Мак си мо вић.) 
Ле сја Укра јин ка је, по ка зу је Гуц, ком би но ва ла мо тив осло ба ђа ња из там нце с фол-
клор ном пред ста вом о ви ли и оби чај ним пра вом (по бра тим ство / по се стрим ство), 
с тим што ау тор не упу ћу је на ко ри шће ну ли те ра ту ру ни ка да је реч о оби ча ју бра-
ти мље ња ни ка да је реч о ви ли у срп ској усме ној тра ди ци ји, а очи то се осла ња и 
на не ке ма ње по у зда не из во ре (ре ци мо ка да твр ди да по бра ти ми у слу ча ју да се 
за љу бе у исту де вој ку мо ра ју да је уби ју, да ви ле на ста ју од мр твих ду ша, те да се 
њи хо во име из во ди од ре чи „љу би чи ца“ – „ви о ла“).

Оста ле сту ди је у књи зи по све ће не су, као и пр ва, пре во ди ма срп ске усме не 
по е зи је, у два основ на вре мен ска пунк та – ше зде се тим и се дам де се тим го ди на ма 
19. ве ка, ко је је нај већ ма обе ле жи ла пре во ди лач ка ак тив ност Ми хај ла Ста риц ког, 
и ра спон од пе де се тих до се дам де се тих го ди на 20. ве ка, ка да се срп ска усме на по-
е зи ја пред ста вља укра јин ској пу бли ци у не ко ли ко ва жних ан то ло ги ја. Зна ме ни тој 
ан то ло ги ји Ста риц ког прет хо дио је, ка ко по ка зу је Гуц, низ пре во да у пе ри о ди ци 
(Иван Руд чен ко, М. Шко ли чен ко, Осип Бар вин ски, Ме ли тон Бу чин ски, О. На вроц-
ки), ко је ау тор ана ли зи ра са ста но ви шта вер но сти ори ги на лу и при ла го ђа ва ња 
укра јин ском чи та о цу. 

Сербські на родні ду ми і пісні, по Гу цу „нај леп ша и на бо га ти ја збир ка срп ских 
на род них пе са ма у 19. ве ку“, об ја вље на је у Ки је ву 1876. го ди не и са др жи 53 пе сме, 
ве ћи ном из збир ки Ву ка Ка ра џи ћа, али су ма њим бро јем пре во да пред ста вље не и 
збир ке Бо го љу ба Пе тра но ви ћа и Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је. Ми хај ла Ста риц-
ког на ро чи то је фа сци ни рао лик Мар ка Кра ље ви ћа, али је укра јин ском ау ди то ри ју 
пред ста вио и ју нач ке пе сме у ко ји ма фи гу ри ра ју дру ги про та го ни сти (Ба но вић 
Стра хи ња, Бо ла ни Дој чин, Осман Ше вић, Же нид ба Пле ти ко се Па вла, Ђур ђе ва 
Је ри на, Же нид ба кра ља Ву ка ши на, Смрт ца ра Уро ша и др.). Пе сме о Ко сов ском 
бо ју, ина че по пу лар не ме ђу укра јин ским пре во ди о ци ма, Ста риц ки ци кли зу је у 
сво је вр сну „ла за ри цу“, по узо ру на грч ки еп (Ко со во по ље). Ме ђу њи ма по себ но 
ме сто има Ко сов ка дје вој ка, чи ју је ме ло ди ју 1873. го ди не за бе ле жио укра јин ски 
ком по зи тор Ми ко ла Ли сен ко. Гуц овом ком по зи то ру по све ћу је по себ но по гла вље 
у књи зи (Ми ко ла Ли сен ко и срп ске на род не пе сме). У збир ци З давньоֱо зֵиֳ ку 
об ја вље но је, нај зад, че тр де сет осам пре во да срп ских, пре те жно лир ских и лир-
ско-еп ских пе са ма Ми хај ла Ста риц ког, ме ђу ко ји ма су па жњу ау то ра при ву кле 
Смрт Оме ра и Ме ри ме и Пре драг и Не над. За себ не огле де Гуц по све ћу је пре во ди-
ма Ива на Фран ка, упу ћу ју ћи (на жа лост са мо по и мен це и без по дроб ни је де скрип-
ци је ко ја би би ла дра го це на за срп ског чи та о ца) и на ње го ве сту ди је у ко ји ма се 
по ме ну ти ау тор ком па ра тив но ба вио срп ском и укра јин ском усме ном по е зи јом, те 
„мо ти ви ма срп ског фол кло ра у укра јин ским на род ним пе сма ма у за пи су Во ло ди-
ми ра Хна тју ка“ (те ма про да је се стре Тур чи ну).
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Пе ри од не по сред но по сле Дру гог свет ског ра та обе ле жи ла је пре во ди лач ка 
де лат ност „укра јин ских со вјет ских пе сни ка“ – Мак си ма Риљ ског, Ле о ни да Пер во-
мај ског и Ја ро сла ва Шпор те. Риљ ски је 1946. го ди не об ја вио збир ку пре во да Сербські 
еֲічні ֲісні, за ко ју је увод ну сту ди ју и реч ник са об ја шње њи ма на пи сао Ле о нид Бу-
ла хов ски, што је би ла пр ва обим ни ја сту ди ја о срп ској епи ци на укра јин ском је зи ку, 
а по том, за јед но са Ле о ни дом Пер во мај ским и ан то ло ги ју Сербська на род на ֲ о езія 
(1955), ко јом је на чи њен пре сек кроз по ет ске жан ро ве (ли ри ка, ба ла де, епи ка), а об у-
хва та се дам де сет и јед ну пе сму у пре во ду Мак си ма Рил ског, Ле о ни да Пер во мај ског, 
Ива на Фран ка и Ми хај ла Ста риц ког. Пер во мај ски је, по ред то га, срп ске на род не пе сме 
укљу чио и у сво је две ан то ло ги је ба ла да (Слов̓ янські ба ла ди, 1946; З ֱли би ни. Ба
ла ди на родів свіֳу, 1956). Ја ро слав Шпор та је у два на вра та укра јин ској пу бли ци пред-
ста вио срп ску усме ну по е зи ју: у одељ ку Iз сербсько ֱ о епо су ње го ве збир ке Ду бо ве 
лисֳя (1956) штам па но је пет еп ских пе са ма, а у ча со пи су Ліֳе ра ֳ ур на ֱа зе ֳ а 
(16. де цем бар 1955) пред ста вље но је се дам ње го вих пре во да срп ске ли ри ке.

По след њи та лас ин те ре со ва ња за срп ску усме ну по е зи ју пред ста вљен у књи-
зи Ми хај ла Гу ца пра ти се дам де се те го ди не 20. ве ка и фо ку си ран је на де лат ност 
Ива на Јур шчу ка, Во ло ди ми ра Лир ни чен ка и ау то ра књи ге, ко ји је 1970. об ја вио 
ан то ло ги ју Сер бо хор ваֳсьскі на родні ֲісні.

Књи га ко ја је у пре во ду Де ја на Ај да чи ћа пред на ма по твр ђу је прег ну ће пре-
во ди о ца и ње го во трај но ин те ре со ва ње за по ве зи ва ње и ком па ра тив но са гле да ва-
ње сло вен ских кул ту ра (до вољ но је под се ти ти на ин тер нет про је кат Раст ко и на 
број не збор ни ке ко је је уре дио). Исто вре ме но, очи то је да ау тор, Ми хај ло Гуц, 
ро ман ти чар ски за нос де ли са „ју на ци ма“ сво јих сту ди ја, не са мо из бо ром те ме за 
док тор ску ди сер та ци ју већ и (да нас ана хро ном) ре то ри ком. У ин тер пре та тив ном 
сми слу ова сту ди ја те шко да до но си не што но во упу ће ним фол кло ри сти ма на срп-
ском го вор ном под руч ју. Она је, ме ђу тим, дра го це на са ста но ви шта ре цеп ци је и 
ра све тља ва ња кул тур них ве за из ме ђу срп ског и укра јин ског на ро да, и крај ње дра-
го цен ма те ри јал за по тен ци јал не има го ло шке сту ди је. Ци та ти ода бра ни као мо то 
за сва ко од по гла вља у књи зи ја сно осли ка ва ју ка ква је сли ка гра ђе на о Ср би ма у 
Укра ји ни 19. и 20. ве ка:

„Ако кул тур ног Ср би на упи та те шта он по нај ви ше сма тра пред ме том 
сво је на ци о нал не гор до сти, он ће, ве ро ват но, ре ћи, да две ва жне ства ри 
има ју пра во на то: ју на штво ве ков не бор бе на ро да са ње го вим не при ја те-
љи ма, пре све га Турцима, и ње го ва чу де сна на род на пе сма.“ (Ле о нид Бу ла-
хов ски)

„Као у Ср би ји, та ко и код нас, ду го ве ко ва цео жи вот на род ни био је 
усред сре ђен на бор бу за сво ју ве ру, сло бо ду и на род ност; као у Ср би ји, та-
ко и код нас, по ста ле су еп ске ду ме или у вре ме са мих по хо да у не при ја тељ-
ске зе мље, или по сле њих; ка ко у Ср би ји, та ко и код нас су те ју нач ке пе сме 
вас пи та ва ле но ва по ко ле ња, ули ва ју ћи у њих с мај чи ним мле ком тај исти 
хе рој ски дух ко јим су жи ве ли оче ви.“ (Иван Фран ко)

С дру ге стра не, об но вље но ин те ре со ва ње за срп ску хе рој ску епи ку ше зде се-
тих и се дам де се тих го ди на 20. ве ка у Укра ји ни го во ри и о ге о по ли тич ким ме на ма 
и об но вље ном ин те ре со ва њу за ти пич но еп ску те му „осло ба ђа ња из роп ства“. Што 
је та ко ђе про стор за ау то ре флек си ју и сту ди је има го ло ги је и кул ту ре.

Др Ли ди ја Д. Де лић
Ин сти тут за књи жев ност и умет ност

Бе о град
li di ja.bo sko vic @gmail.co m
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UDC 821.163.41-32(082.2)(049.32)

У ТРА ГА ЊУ ЗА ИЗ ГУ БЉЕ НИМ ПРА МАЈ КА МА

(Сла ви ца Га ро ња. Врт тај ни – Ан то ло ги ја срп ске жен ске при по вет ке  
до 1950. го ди не. Vu ko tić me dia, 2016)

У есе ју Соп стве на со ба, Вир џи ни ја Вулф указује на не по сто ја ње жен ске књи-
жевне тра ди ци је „или је пак та тра ди ци ја би ла та ко крат ка и кр ња да им ни је мо гла 
мно го по мо ћи. Јер ако смо же не, ми сли мо кроз сво је мај ке“. Књи жев ност је му шка, 
и „ко ли ко год се тру ди ла, же на у му шким тек сто ви ма не мо же да на ђе из вор веч-
ног жи во та, иа ко је кри ти ча ри убе ђу ју да је он ту. Не са мо да се сла ве му шке емо-
ци је, на гла ша ва ју му шке вред но сти, опи су је свет му шка ра ца, већ је и са ма емо ци ја 
ко јом су те књи ге про же те же ни не ра зу мљи ва“.

Ка ко ус по ста ви ти осе ћај при пад но сти и осе ћај кон ти ну и те та жен ске кул ту ре 
и тра ди ци је у срп ској књи жев но сти ка да, осим Иси до ре Се ку лић, ни јед на књи га 
пред став ни ца жен ског ау тор ства у на ред них сто го ди на ни је има ла но во из да ње? 
У окол но сти ма ка да исто ри је књи жев но сти, књи жев не ан то ло ги је и књи жев не на-
гра де као па три ли не ар не ге не о ло ги је из вр сних оче ва и си но ва ре пли ци ра ју па три-
јар хал ну ми то ло ги ју о екс клу зив ној му шкој кре а тив но сти, уме сто ри вал ства, и 
стра ха од ути ца ја прет ход ни ка, сре ће мо се стрин ство жен ске књи жев не тра ди ци је 
– же не тра га ју за из гу бље ним пра мај ка ма, ко је им мо гу по мо ћи да от кри ју сво ју 
из ра зи ту жен ску моћ, над му дре про бле ма тич не стра те ги је ис кљу чи ва ња и по пу не 
пра зни не у исто риј ском се ћа њу. За што је жен ски глас у срп ској књи жев но сти ско ро 
чи тав век био при гу ши ван?

По ред књи жев них на гра да и исто ри ја књи жев но сти, књи жев не ан то ло ги је 
је су ме сто укљу че ња/ис кљу че ња од ре ђе них књи жев них фе но ме на у јед ну кул ту ру. 
Ка ко су прин ци пи укљу чи ва ња, ис кљу чи ва ња, кла си фи ка ци је, умре жа ва ња, хи-
је рар хи за ци је по се би ау то ри тар ни, ан то ло ги је по твр ђу ју не/ви дљи во при су ство 
мо да ли те та мо ћи и сре ди шта пре ко ко јих кон стру и ше мо при хва тљи ва зна че ња. 
Ан то ло ги ја ни је ко хе рент на ре ко струк ци ја, већ увек ре дук ци ја, кон цепт, из раз 
јед не мо гућ но сти.

У антологијама се по хра њу ју „ли ко ви“ ве ли ких мај сто ра, без по е тич ких и 
иде о ло шких кри те ри ју ма из во ђе ња и кон стру и са ња „ли ка“ ве ли ког мај сто ра. У 
род ном сми слу ан то ло ги је срп ске књи жев но сти су му шке. Са мо јед ну ан то ло ги ју 
је при ре ди ла же на, а жен ско ау тор ство је у из бо ру при ре ђи ва ча при сут но у тра-
го ви ма.

У ан то ло ги ји Но ва срп ска при по вет ка (1972), ко ју је при ре дио Љу би ша Је ре-
мић, по ред 28 пи са ца, сре ће мо Ми ли цу Ми ћић Ди мов ску (Цр ни на). У Ан то ло ги ји 
срп ске про зе пост мо дер ног до ба (1992), ко ју је при ре дио Алек сан дар Јер ков, жен-
ско ау тор ство пред ста вља Све тла на Вел мар-Јан ко вић (Ули ца Фи ли па Ви шњи ћа). 
У ан то ло ги ји Срп ска при по вет ка 1950‒1982. (1983) Ра ди во ја Ми ки ћа, жен ско ау-
тор ство за сту па ју 3 књи жев ни це: Ми ли ца Ми ћић Ди мов ска (По сла сти ча ре ва 
смрт), Ми р ја на Па вло вић (Ја и Бр ка чи ни мо ку па сту ком пле не тар ну фор му) и 
Би ља на Јо ва но вић (Пе то пи смо). Алек сан дар Јер ков, у Ан то ло ги ји бе о град ске 
при че, 1‒2 (1994), по ред 47 пи са ца, пред ста вља 3 же не ‒ Све тла ну Вел мар-Јан ко вић 
(Ули ца Фи ли па Ви шњи ћа), Иси до ру Се ку лић (Де да Ма ша) и Мир ја ну Па вло вић 
(Из ме ђу два слу ша ња Mammy blue). У Ан то ло ги ји срп ске при по вет ке 1945‒1995. 
(1997) Ми хај ла Пан ти ћа, по ред 35 пи са ца, сре ће мо Све тла ну Вел мар-Јан ко вић 
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(Ста ра чар ши ја), а у Ан то ло ги ји срп ске при по вет ке I, II, III, (2005), по ред 57 пи-
са ца сре ће мо 3 же не ‒ Иси до ру Се ку лић (Бу ре и Вла о ви ћи), Да ни цу Мар ко вић 
(До зив не ча сти вог) и Све тла ну Вел мар-Јан ко вић (Ули ца Фи ли па Ви шњи ћа), ко ја 
је је ди на ме ђу же на ма пи сци ма срп ске књи жев но сти, по ред 45 пи са ца, на шла ме сто 
и у Ан то ло ги ји срп ских при по ве да ча 19. и 20. ве ка (1999) Ми ро сла ва Јо си ћа Ви шњи-
ћа (Ули ца Го спо дар Јо ва но ва). Па ра док сал но, у не што ал тер на тив ни је кон ци пи ра ним 
ан то ло ги ја ма, по пут Псе ћег ве ка (1998) ко ју је при ре дио Са ша Илић, ни је би ло ме ста 
ни за јед ну пред став ни цу жен ског ау тор ства, док се у Тај ном дру штву (1997), ан то-
ло ги ји ко ју је при ре дио Ва са Пав ко вић са на ме ром да афир ми ше ства ра о це мла ђе 
ге не ра ци је, по ред 11 пи са ца сре ћу 2 жен ска име на ‒ Ни на Ра бре но вић (Књи ге) и 
Је ле на Ро сић (Мо је ба бе). У 21 за 21 – Ан то ло ги ја срп ске при че с по чет ка овог ве ка 
(2011), ко ју је та ко ђе при ре дио Ва са Пав ко вић, по ред 14 му шких име на, на ла зи се 8 
пред став ни ца жен ског ау тор ства: Мир ја на Па вло вић (Ода зр ну), Ми ли ца Ми ћић 
Ди мов ска (Опр о штај), Љу би ца Ар сић (Ле то ва ње), Гор да на Ћир ја нић (Бе лег), Ива-
на Ди мић (Ча роб њак из ло за, па ра лел на ствар ност), Је ле на Лен голд (Су но врат), 
Ла у ра Бар на (Цр ни би цикл) и Див на Вук са но вић (Ди до лан ди ја). Жен ски кон ти нент 
– Ан то ло ги ја са вре ме не срп ске жен ске при че (2004), ко ју је при ре ди ла Љи ља на 
Ђур ђић, је ди на је до са да ан то ло ги ја срп ске про зе ко ју је при ре ди ла же на. На ста ла 
је као фе ми ни стич ки од го вор на Ан то ло ги ју при по ве да ка срп ских књи жев ни ца, ко-
ју је при ре дио Рај ко Лу кач (2002), где сре ће мо 51 жен ско име без вред но сно-по е тич-
ке ди стинк ци је из ме ђу ели ти стич ко-ака дем ског и тр жи шно-естрад ног жен ског ау-
тор ства. Љи ља на Ђур ђић на сто ји да се пр ви пут у срп ској књи жев но сти ус по ста ве 
по е тич ки па ра ме три фе ми ни стич ке про зе и чи ни ви дљи вим по е тич ки про стор жен-
ског ау тор ства кроз ства ра ла штво 14 књи жев ни ца: Ју ди те Шал го, Мир ја не Па вло вић, 
Ел ви ре Рај ко вић, Ми ли це Ми ћић Ди мов ске, Бо бе Бла го је вић, Љу би це Ар сић, Сне-
жа не Бу кал, Ни не Жи ван че вић, Ма ри је Ива нић, Је ле не Лен голд, Да ни це Ву ки ће вић, 
Ма ри је Кне же вић, Див не Вук са но вић, Љи ља не Ђур ђић. 

На ве де ну сли ку пре зен та ци је жен ског ау тор ства и при су ства у књи жев ном 
ка но ну упот пу њу ју по да ци о ста њу у књи жев ним исто ри ја ма и књи жев ним на гра-
да ма. Јо ван Скер лић (Исто ри ја но ве срп ске књи жев но сти, Про све та, Бе о град, 
1967) по ми ње 98 му шких име на и 5 пред став ни ца жен ског ау тор ства у свом исто-
риј ском пре гле ду; Јо ван Де ре тић (Исто ри ја срп ске књи жев но сти, Но лит, Бе о град, 
1983; Треб ник, Бе о град, 1996, дру го из да ње) по ми ње 452 му шка име на и 21 пред-
став ни цу жен ског ау тор ства у свом исто риј ском пре гле ду, а Пре драг Па ла ве стра 
(Исто ри ја мо дер не срп ске књи жев но сти: злат но до ба 1892‒1918, Срп ска књи жев-
на за дру га, књ. 524, Бе о град, 1986; дру го из да ње 1995) по ми ње 110 му шких име на 
и 4 пред став ни це жен ског ау тор ства у свом исто риј ском пре гле ду. До 90-их го ди-
на XX ве ка же не ни су до би ја ле књи жев не на гра де, до да нас жен ско ау тор ство 
пар ти ци пи ра у књи жев ним на гра да ма у про се ку ис под 15,5%. Пре ћут ки ва ње, ста-
тус не ви дљи во сти и за га ђи ва ње гра ни ца из ме ђу ели ти стич ко-ака дем ског и тр жи-
шно-естрад ног жен ског ау тор ства, не до вољ на оба ве ште ност и ком про ми то ва ње 
од ред ни це жен ско ау тор ство од ред ни ца ма „сен ти мен тал на књи жев ност“, или 
„књи жев ност ко ја про по ве да фе ми ни зам“, са за стра шу ју ћим ко но та ци ја ма ко је та 
реч у на шем је зи ку има, за јед нич ке су стра те ги је мар ги на ли за ци је жен ског ау тор-
ства у књи жев ним исто ри ја ма, књи жев ним ан то ло ги ја ма и на при ме ру књи жев них 
на гра да у срп ској књи жев но сти. Ра зор но деј ство на ве де не прак се мо гу ће је ре зи-
ми ра ти по ру ка ма: а) Исти на, Ле по та, Кре а тив ност, Кул ту ра, ма ску ли ни зи ра ни су; 
б) кре а тив ни на пор же на ни ка да не из не дри из у зет ност; в) жен ско ау тор ство при па да 
„дру гој књи жев но сти“, раз ли чи тој и вред но сно сла би јој у од но су на глав ни ток, 
г) ге то и за ци ју и мар ги на ли за ци ју жен ског ау тор ства же не пи сци мо гу из бе ћи од-
ри ца њем од ква ли фи ка ци је жен ско ау тор ство.
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За раз ли ку од европ ске и аме рич ке књи жев но сти где су жен ске сту ди је/сту-
ди је ро да од кра ја 70-их го ди на про шлог ве ка са став ни део ака дем ских ин сти ту ци-
ја, и где ве ли ки број књи жев но сти има сту ди је о соп стве ним жен ским исто ри ја ма 
књи жев но сти, у срп ској на у ци и кул ту ри ови про це си иду знат но спо ри је. Ипак, 
од сре ди не 90-их го ди на XX ве ка у срп ској кул ту ри бе ле жи мо про ме не у ре цеп ци ји 
жен ског ау тор ства. Одр жа ни су на уч ни ску по ви и об ја вље ни збор ни ци ра до ва о 
де лу Је ле не Ди ми три је вић, Да ни це Мар ко вић, Дра ге Га ври ло вић, Ми ли це Јан ко вић. 
Но ва из да ња до би ла су дела Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, Је ле не Ди ми три је вић, 
Да ни це Мар ко вић, оче ку је се про за Ми ли це Јан ко вић.1

Врт тај ни ‒ Ан то ло ги ја срп ске жен ске при по вет ке до 1950. го ди не ‒ ко ју је 
при ре ди ла Сла ви ца Га ро ња (Vu ko tić Me dia, Бе о град, 2016) је сте пр ва ан то ло ги ја 
жен ског ау тор ства у срп ској књи жев но сти ко ја об у хва та књи жев ну про дук ци ју 
ско ро век ду гу, од по ло ви не XIX ве ка до по ло ви не XX ве ка. От кри ти же ну у исто-
ри ји књи жев но сти зна чи де лом об ја сни ти на чин на ко ји се пи ше исто ри ја књи жев-
но сти, из ло жи ти вред но сти ко је јој ле же у осно ви, ње не прет по став ке, ње на ћу та ња 
и пред ра су де, ка же Лин да Но хлин у есе ју За што не ма ве ли ких умет ни ца? У том 
сми слу књи жев но-исто риј ски зна чај Ан то ло ги је оја чан је укр шта јем ње ног ре пре-
зен та тив ног и ин ти ми стич ког на ло га. Ан то ло ги ја Врт тај ни чи ни ви дљи вим и 
до ку мен ту је кон ти ну и ра но при су ство жен ског ау тор ства у срп ској књи жев но сти, 
што је ве о ма зна чај но јер свест о трај ном по сто ја њу зна чај них прет ход ни ца, „из гу-
бље них пра мај ки“, по ма же же на ма да се се те сво јих „из гу бље них мо ћи“ и оја ча ју 
стра те ги је фор ми ра ња ин тер пре та тив них за јед ни ца. Упо ре до са мо тив ски, по е тич-
ки, стил ски, ди ја ле кат ски, иде о ло шки раз и гра ном па ле том жен ских гла со ва, Врт 
тај ни до но си и са жет ми ни-по е тич ки пор трет 15 књи жев ни ца, са фо то гра фи ја ма 
сва ке од њих и са же тим био-би бли о граф ским по да ци ма. Књи жев ни це су пред ста-
вље не у ра спо ну од јед не до три при по вет ке, из у зет но су Иси до ра Се ку лић и Ми-
ли ца Јан ко вић за сту пље не са по че ти ри при по вет ке. 

Ода бра них 35 при по ве да ка у Вр ту тај ни тек сту ал ност ис по ста вља ју као тка ње, 
рас та чу на сле ђе не сте ре о ти пе о жен ском ау тор ству као сен ти мен тал ном и пред о-
дре ђе ном за лир ско-ис по вед ни мо дус и пре о бли ку ју га у но ве фор ме, го сто љу би ве 
пре ма ис ку ству же на. Ан то ло ги ју отва ра ју два од лом ка из днев ни ка У Фру шкој 
го ри, 1854. Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње, пр ве же не ко ја је са вла да ла стреп њу од 
ау тор ства и јав но ис ту пи ла у књи жев ну сфе ру, због че га је пре по зна та као ро до
на чел ни ца срп ске жен ске при по вед не про зе. Ва жан је по да так да су, за хва љу ју ћи 
Про све ти ној би бли о те ци Ба шти на (уред ни ца Све тла на Вел мар-Јан ко вић) и ини ци-
ја ти ви Рад ми ле Ги кић Пе тро вић, на кон ви ше од 120 го ди на, 80-их и 90-их го ди на 
XX ве ка, де ла Ми ли це Сто ја ди но вић Срп ки ње до би ла су но во из да ње и иза зва ла 
но ва кри тич ка ту ма че ња, чи ме је књи жев ни ца де ли мич но ка но ни зо ва на. 

Ан то ло ги ја Врт тај ни упо зна је нас са оби љем на ра тив них стра те ги ја при-
сут них у жен ском ау тор ству. Ди ја ле кат ски огра нак жен ског ау тор ства, пот пу но 
за не ма рен у ка но ну, пред ста вља ју Је ле на Ди ми три је вић (од ло мак из про зе ЂулМа
ри ки на при ка жња), Дра га Га ври ло вић (Не де ља пред из бор кме то ва на се лу) и Ма ра 
Ђор ђе вић Ма ла гур ски (Ви та Ђа ни на). Је ле на Ди ми три је вић је пред став ни ца еман
ци па тор ског дис кур са, на ра тив них обр та и при ме ра род не тран сгре си је у про зи 
(Аме ри кан ка), ко ју сре ће мо и у при чи Мил ке Гр гу ро ве (Мо ја ле па са пут ни ца). У 
на ве де ним де ли ма на ра тив ни глас је му шки, а при по ве да ње у пр вом ли цу јед ни не 
му шког ро да ус по ста вља но ве кон цеп ци је књи жев ног су бјек та и под ри ва ју сте рeо-

1 Ми ли ца Јан ко вић, Јед на мо гу ћа ау то би о гра фи ја: из бор при по ве да ка, при ре ди ла 
Сла ви ца Га ро ња, Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2018.



ти пe о род но усло вље ној сен ти мен тал но сти жен ског ау тор ства. У број ним при по вет-
ка ма глав ни ју на ци су му шкар ци и те ма ти зу је се њи хо ва суд би на (Је ле на Бил би ја 
– Идри зо ва ка ва Ми ли ца Јан ко вић – Слу чај, Је ла Спи ри до но вић Са вић – Па ле се 
све тиљ ке град ске).

Из бор при по ве да ка по кри ва све зна чај не стил ске фо р ма ци је у ра спо ну од 
јед ног ве ка (од 1854) у срп ској књи жев но сти и све до чи о тра го ви ма ре а ли зма (Ми-
ли ца Сто ја ди но вић Срп ки ња), кри тич ког ре а ли зма (Дра га Га ври ло вић, Мил ка 
Гр гу ро ва), нео ре а ли зма (Да ни ца Мар ко вић, Ми ли ца Јан ко вић, Мил ка Жи ци на), 
мо дер ни зма (Иси до ра Се ку лић, Ле по са ва Ми ју шко вић), ин ти ми стич ког ли ри зма 
(Је ла Спи ри до но вић Са вић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић). То пос при ча ожи вља ва бе о град ску 
сре ди ну пре и по сле Ве ли ког ра та (Мил ка Гр гу ро ва, Ми ли ца Јан ко вић, Ан ђе ли ја 
Ла за ре вић), се о ски и па ла нач ки жи вот у раз ли чи тим ре ги о ни ма (Ба нат – Дра га 
Га ври ло вић, Бач ка – Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ски, Вој во ди на – Иси до ра Се ку лић, 
Шу ма ди ја – Да ни ца Ма р ко вић, Ми ли ца Јан ко вић, Сла во ни ја – Мил ка Жи ци на, 
Ниш – Је ле на Ди ми три је вић), да би се у ви со ко ур ба ни зо ва ној про зи пр о бле ма ти-
зо ва ла раз ли ка и дру гост Дру гог (жи вот Бо сне у про зи Је ле не Бил би је, Дал ма ци је 
у про зи Ан ђе ли је Ла за ре вић, Бу ње ва ца у про зи Ма ре Ђор ђе вић Ма ла гур ске, Са ра-
је ва у про зи Фри де Фи ли по вић, тур ског ути ца ја у Ни шу у про зи Је ле не Ди ми три-
је вић). Као хро но топ по себ ног сим бо лич ког по тен ци ја ла у про зи три књи жев ни це 
(Дра ге Га ври ло вић, Је ле не Ди ми три је вић и Је ле Спи ри до но вић Са вић) ја вља се 
Аме ри ка, ко ја за срп ске књи жев ни це с кра ја XIX ве ка по ста је про стор сло бо де, а 
Аме ри кан ка оли че ње осло бо ђе не же не. Ни је без зна ча ја по да так да се књи жев ни-
це кре ћу и све ви ше пу ту ју, те је Је ле на Ди ми три је вић Аме ри ку, Ин ди ју и Еги пат 
лич но до жи ве ла и о то ме у сво јим пу то пи си ма оста ви ла тра га.

Жен ско про зно ау тор ство ре пре зен то ва но у ан то ло ги ји Врт тај ни по ка зу је 
те мат ску ра зно вр сност ко је ни смо увек све сни док чи та мо књи жев ни це за себ но. 
Кри тич коиро ниј ски дис курс сре ће мо у про зи Дра ге Га ври ло вић и Ми ли це Сто ја-
ди но вић Срп ки ње, да би у про зи Мил ке Жи ци не, Ми ли це Јан ко вић, Фри де Фи ли-
по вић, Сми ље Ђа ко вић, Је ле не Бил би је, Мил ке Гр гу ро ве иде о ло шки ја сно био про-
фи ли сан кри тич ки став, кроз сли ку и осу ду со ци јал не бе де и кла сних раз ли ка, 
ко је по га ђа ју нај ви ше ста ре и де цу. На ро чи то је ва жан до при нос ан то ло ги је у пре зен-
та ци ји рат не при че и рат них те ма. У три пи ри по вет ке (Ми ли ца Јан ко вић – Слу чај, 
Иси до ра Се ку лић – Ве сник, Сми ља Ђа ко вић – Без вла шће), ко је те ма ти зу ју Ве ли ки 
рат, и при чи Иси до ре Се ку лић (Мој ши њел), ко ја је ди на го во ри о пе ри о ду оку па-
ци је из 1944, као на ра тив ну стра те ги ју жен ског ау тор ства уо ча ва мо из о ста вља ње 
иде о ло шке ин тер пре та ци је ра та. Уме сто апо стро фи ра ња кри ви це, од го вор но сти, 
хе рој ства и зло чи на, от пор не кон тро ли са ној про из вољ но сти рат ног до ба по ста је сам 
про цес при по ве да ња, ко ји од рас па ра них ни ти ствар но сти тка на ра тив ни сми сао, 
уво ди жи вот као ал тер на ти ву. До ми нант ни мо ти ви ове про зе ве за ни су за ра зор ни 
ефе кат ра та, а нај ве ћи на сту па ка да чо век ви ше не ма сна ге да сам се бе са чу ва од 
ра та, ни ти да ус по ста ви кон тро лу над ра том обе ле же ном про ме ном сво га иден ти-
те те та. Ова се про за ба ви ми кро пла ном и сва ко дне ви цом по је ди на ца, по ка зу ју ћи 
да рат, са свим ци ља но, угрoжава си стем сва ко днев ног, као чин на си ља над дру гим. 
Уни шти ти дру гог, зна чи уни шти ти сва ко днев ну, уо би ча је ну пред ста вљи вост дру-
гог. Зар у сва ко днев ним по јав но сти ма не ле же нај ва жни је исти не?

Мо жда је нај у пе ча тљи ви ја у Вр ту тај ни те ма ти за ци ја, и че сто и дра ма ти за-
ци ја, жен ског род ног ису ства. У ра спо ну од же не-му че ни це-жр тве (Смрт и жи вот 
– Ми ли ца Јан ко вић, ЂулМа ри ки на при ка жња – Је ле не Ди ми три је вић, Ви те Ђа
ни не – Ма ре Ђор ђе вић Ма ла гур ски), пре ко же не пси хо па то ло шки ода не успо ме ни 
на љу бав (Је ла Спи ри до но вић Са вић, Ма ра Ђор ђе вић Ма ла гур ска), до Аме ри кан ке, 
„му шки сло бод не“, „сло бод не као чо век“, ка ко је опи су је Је ле на Ди ми три је вић, гра ди 
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се бо га та па ле та жен ских ти по ва и жен ских суд би на. Те ма ти за ци ја еро са пра ти се 
од пр вих им пул са и спу та ног еро са, до еро са ко ји во ди у зло чин и смрт (Хај дуч ка 
крв и Ку па чи ца и зми ја – Да ни це Мар ко вић), су и цид (Бли зу смр ти – Ле по са ва Ми-
ју шко вић), или хо мо е ро тич ност (Ле по са ва Ми ју шко вић, Је ле на Ди ми три је вић). 
Ау тор ке те ма ти зу ју по ло жај шко ло ва них же на у дру штву, суд би ну же на умет ни ца, 
а на ро чи то сли кар ки и књи жев ни ца (Дра га Га ври ло вић, Ми ли ца Јан ко вић, Да ни ца 
Мар ко вић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић). Те ми де тињ ства по све ће но је не ко ли ко при по ве-
да ка (Иси до ра Се ку лић, Ан ђе ли ја Ла за ре вић), а уме сто апо те о зе, де тињ ство се 
при ка зу је као про стор/вре ме пр вих бол них ис ку ста ва, ду бо ких тра у ма и нео жа-
ље них гу би та ка (Ми ли ца Јан ко вић, Је ле на Бил би ја, Сми ља Ђа ко вић). 

Зна чај Ан то ло ги је Врт тај ни – Ан то ло ги ја срп ске жен ске при по вет ке до 
1950. го ди не ‒ ко ју је при ре ди ла Сла ви ца Га ро ња је ви ше струк. У ши рем сми слу, 
Ан то ло ги ја по твр ђу је по сто ја ње, кон ти ну и тет и ква ли тет жен ског ау тор ства кроз 
исто ри ју и охра бру је жен ски глас при ме ром пра мај ки ко је су успе шно тра га ле за 
вла сти том ре че ни цом и ко је иступ у јав ну сфе ру ни је уни штио. Исто вре ме но, Ан то
ло ги ја отва ра мо гућ но сти за но ва чи та ња жен ског ау тор ства на са вре ме ној кри тич ко-
-на уч ној плат фор ми за сно ва на, и до во ди до ви дљи во сти оно што Илејн Шо у вол тер 
на зи ва „раз ли ком жен ског пи са ња“ ‒ из два ја ју се стил ске, те мат ске, жан ров ске 
осо бе но сти жен ског ау тор ства, пси хо ди на ми ка жен ске кре а тив но сти, ево лу ци ја и 
за ко ни то сти жен ске књи жев не тра ди ци је и по ка зу је ка ко се по сте пе но афир ми сао 
вред но сни по ре дак у ко ме род но обе ле же но жен ско ис ку ство и тра ди ци о нал но 
по ти сну та сфе ра до ме сти ци те та по ста ју ле ги тим не књи жев не те ме.

Ма њи број књи жев ни ца за сту пље них у ан то ло ги ји ус пео је за жи во та да се 
књи жев но афир ми ше об ја вљи ва њем збир ке при по ве да ка (И. Се ку лић, Ј. Ди ми три-
је вић, М. Јан ко вић, Ј. Спи ри до но вић, М. Ђор ђе вић Ма ла гур ски), ве ћи на књи жев ни-
ца је збир ку до би ла пост хум но. Ве ли ки број при ча остао је ра сут по пе ри о ди ци до 
по чет ка XXI ве ка, ка да по но во по ста ју пред мет ис тра жи ва ња. Не ке су књи жев ни це 
за жи во та до би ле при зна ње, па би ле за бо ра вље не, не ке су не дав но от кри ве не (Ан ђе-
ли ја Ла за ре вић, Фри да Фи ли по вић, Је ле на Бил би ја, Мил ка Жи ци на). Па жња по све-
ће на тој по ја ви по твр ђу је књи жев но исто риј ски зна чај Ан то ло ги је на ми кро пла ну 
– Ан то ло ги ја је по тка ко ја је оку пи ла, умре жи ла и та ко оја ча ла мно га жен ска 
књи жев на тка ња на иви ци за бо ра ва. Та ко се об ја вљи ва ње при по вет ке Аме ри кан ка 
(1918) Јелене Ди ми три је вић де ша ва чи тав век по сле пр вог из да ња. Та ко ђе, пр ви пут 
су у офи ци јел ним ан то ло ги ја ма об ја вље не при по вет ке До зив не ча сти вог – Да ни-
це Мар ко вић, Отрг ну ти ли сто ви из днев ни ка јед не де вој ке – Ми ли це Јан ко вић и 
Бу ре – Иси до ре Се ку лић.

За крај би смо на гла си ли да род на кон цеп ци ја срп ског књи жев ног ка но на није 
пи та ње жен ске еман ци па ци је, већ пи та ње обо стра не род не од го вор но сти. Еман-
ци па ци ја за ви си од де ми сти фи ко ва ња и иде а ли зо ва ња. Жен ска/фе ми ни на исто ри-
ја књи жев но сти не ис цр пљу је се ин тер вен ци о ни змом, већ ин си сти ра на но вом 
на чи ну по и ма ња пред ме та и на чи на про у ча ва ња, а њен циљ ни је да се уну тар 
умет нич ког све та обез бе ди про стор же на ма умет ни ца ма, већ да се за сну је до след-
на и да ле ко се жна по ли тич ка кри ти ка са вре ме них си сте ма ре пре зен та ци је, ко ја ће 
има ти над де тер ми ни шу ћи ути цај на дру штве ну про из вод њу пол не раз ли ке и с 
њом по ве за ну хи је рар хи ју ро до ва.

Др Та тја на С. Јо ва но вић
Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
ta nja prof@gmail.co m
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ШТА СЕ КРИ ЈЕ ИЗА ДВО А ЗБУЧ НО СТИ –  
ПО СТО ЈИ ЛИ СО ЦИ ЈАЛ НА И ИДЕ О ЛО ШКА ПО ЗА ДИ НА  

ИЛИ ЈЕ РЕЧ О СЛО БОД НОМ ИЗ БО РУ?

(Da niel Bun čić, San dra L. Lip pert, Ac him Ra bus. Bi scrip ta lity:  
A so ci o lin gu i stic ti po logy. He i del berg: Universitätsverlag Win ter, 2016, 425)

Ко лек тив на мо но гра фи ја Дво а збуч ност: Со ци о лон гви стич ка ти по ло ги ја (Bi
scrip ta lity: A so ci o lin gu i stic ti po logy) иза шла је 2016. го ди не у Хај дел бер гу у Не мач кој, 
на ен гле ском је зи ку. Ка ко је дан од уред ни ка, Да ни ел Бун чић, на во ди у пред го во ру, 
ини ци јал на иде ја за на ста нак ова квог јед ног збор ни ка по те кла је од го сту ју ћег 
про фе со ра из Осла ко ји је у но вем бру 2008. го ди не на уни вер зи те ту у Ти бин ге ну 
одр жао пре да ва ње о дво а збуч ној кул ту ри у сред њо ве ков ној Нор ве шкој. Пре да ва-
ње је Бун чи ћа, ина че про фе со ра сла ви сти ке на Уни вер зи те ту у Кел ну, на ве ло на 
да ље раз ми шља ње и по ве зи ва ње нор ве шке си ту а ци је са си ту а ци јом у Ср би ји, 
Нов го ро ду, али и мно гим оста лим сре ди на ма где се у зва нич ној упо тре би ко ри стио 
или се још увек ко ри сти је дан је зик и два или ви ше пи са ма. Уо чио је слич но сти, 
али и мно ге раз ли ке. Пр во бит но је на стао чла нак, а ка сни је је пре ра стао у збор ник 
ко ји са да има мо при ли ку да др жи мо пред со бом. 

Збор ник се са сто ји од укуп но шест по гла вља: 1. In tro duc tion (од 15. до 26. 
стра не), 2. Hi story of the o re ti cal re se arch on bi scrip ta lity (од 27. до 50. стра не), 3. A 
he u ri stic mo del for ti po logy (од 51. до 71. стра не), 4. Ca se stu di es (од 73. до 319. стра-
не), 5. Di ac hro nic ob ser va ti ons (од 321. до 333. стра не), 6. Con clu sion (од 335. до 341. 
стра не). Пр ва три, пе то и ше сто уре дио је сам Д. Бун чић, а че твр то, по све ће но 
сту ди ја ма слу ча ја, за јед но са дру га два уред ни ка – Сан дром Л. Ли перт и Ахи мом 
Ра бу сом, уз по моћ још не ко ли ко ау то ра ко ји су при ло жи ли сво је ра до ве и би ће 
спо ме ну ти при ли ком пред ста вља ња че твр тог по гла вља. На кон за кључ ка, од 343. 
до 353. стра не, сле ди де та љан по пис свих ко ри шће них обје ка та (фо то гра фи ја, гра-
фи ко на) у књи зи и њи хо вих из во ра. На ред ни део, од 355. до 401. стра не, чи ни спи-
сак ци ти ра них ра до ва, а на са мом кра ју, од 403. до 425. стра не, пре глед но је дат 
ин декс је зи ка, си сте ма пи са ња и лич них име на спо ме ну тих у збор ни ку.

Пр во по гла вље пред ста вља увод и са сто ји се од два пот по гла вља. Пр во је 
Sco pe of this study. На са мом по чет ку, на осно ву раз ли чи тих до са да шњих ис тра-
жи ва ња ис так ну тих ау то ра, рас пра вља се о пој му би лин гвал но сти и мул ти лин-
гвал но сти, са за кључ ком да де ца са ко јом се ра ди на пра ви на чин мо гу без про бле ма 
до сти ћи нај ви ши ни во по зна ва ња два или чак и ви ше је зи ка, као и да је за пра во 
на све ту да нас мно го ви ше би лин гвал них не го мо но лин гвал них го вор ни ка. Да ље, 
го во ри се о пи сму и до ла зи до про бле ма дво а збуч но сти, од но сно ко ри шће ња два 
(или ви ше) си сте ма пи са ња у окви ру јед ног истог је зи ка, што се још увек сма тра 
из у зет ком. Про блем пред ста вља и тер ми но ло ги ја уз по моћ ко је би се име но ва ла 
ова ква по ја ва, па та ко има мо ди гра фи ју, би гра фи зам, би скрип та ли зам, ор то граф-
ску ди гло си ју, мул ти скрип та ли зам, мул ти ал фа бе ти зам, мул ти гра фиј ску си ту а ци ју 
и сл. Сви на ве де ни тер ми ни се ма ње-ви ше ко ри сте као си но ни ми, с тим да се, с дру ге 
стра не, тер мин ди гра фи ја упо тре бља ва са ви ше раз ли чи тих зна че ња. Као основ ни 
циљ ове мо но гра фи је уред ник на во ди про на ла же ње уни вер зал них прин ци па и 
схе ма. Дру го пот по гла вље у окви ру уво да но си на слов No tes on ter mi no logy and 
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con ven ti ons и по де ље но је на три де ла: Ba sic con cepts, Script va ri ants и Na mes for 
wri ting. По след њи део је по све ћен об ја шње њи ма ве за ним за на зи ве од ре ђе них ти-
по ва пи са ма. У ве зи с тим за ни мљи вост пред ста вља, при ме ра ра ди, чи ње ни ца да 
се ћи ри лич но пи смо че сто на зи ва „ру ски ал фа бет“, иа ко га ко ри сте и Ср би, Мон-
го ли, Бу га ри итд. 

Циљ дру гог по гла вља, ка ко сам ау тор на гла ша ва, ни је да се јед но став но пред-
ста ви исто ри ја па ра лел не упо тре бе два си сте ма пи са ња, већ да се об ја сни на ко ји 
на чин су кон цеп ти ко ји ће би ти пред ста вље ни у на ред ном по гла вљу по ве за ни са 
ра ни јим ис тра жи ва њи ма. Пр во пот по гла вље у окви ру овог по гла вља је The con text: 
So ci o lin gu i stics of writ ting и украт ко су пред ста вље ни нај ва жни ји ау то ри и те о ри је 
у ве зи са со ци о лин гви стич ким кон цеп ти ма у про у ча ва њу пи сма. На ред но пот по-
гла вље но си на зив Con cepts of bi scrip ta lity be fo re the advent of so ci o lin gu i stics и 
по де ље но је на де ло ве Bi scrip tal do cu ments и Bi scrip tal lan gu a ges. Пр ви од њих 
ба ви се при де ви ма ко јим се опи су ју дво а збуч ни до ку мен ти из про шло сти, те се с 
тим у ве зи до ла зи до три раз ли чи та на зи ва: ди гра фиј ски (di grap hic) ко ји по ти че 
из грч ке фи ло ло ги је, би скрип ту(р)ал ни (bi scrip tu(r)al ) ко ји по ре кло во ди из ну ми-
зма ти ке и, на кра ју, би гра фиј ски (bi grap hic) ко ји по ти че из древ них аме рич ких и 
азиј ских сту ди ја. Дру ги део го во ри о ка рак те ри за ци ји ко ја се са кул тур них спо-
ме ни ка, од но сно раз ли чи тих до ку ме на та пи са них раз ли чи тим пи сми ма у окви ру 
јед ног је зи ка, пре но си на чи тав тај је зик. На ред но пот по гла вље на сло вље но је као 
So ci o lin gu i stic con cepts of bi scrip ta lity. У ње му се пред ста вља ју нај и стак ну ти је тео-
ри је раз ли чи тих ау то ра, ве зе ме ђу њи ма, су прот но сти, пред но сти и не до ста ци. 
Пре глед ност обез бе ђу је по де ла овог пот по гла вља на че ти ри кра ћа: Con cepts mo
del led on di glos sia, Con cepts in de pen dent of di glos sia, Ra re me e tings of both tra di ti ons, 
The sta te of art. У окви ру пр ве це ли не као зна чај не се ја вља ју Фер гу со но ва по де ла 
на „ви шу“ и „ни жу“ ва ри јан ту пи сма, Век сле ро ва те о ри ја ор то граф ске ди гло си је, 
Ла фон то во об ја шње ње ди гра фи је, као и Зи ми но ус по ста вља ње раз ли ке из ме ђу 
ди гра фи је – ко ри сте се два раз ли чи та гра фич ка си сте ма, и ди ор то гра фи је – ко ри-
сте се две раз ли чи те ор то гра фи је, а он да и Деј ло ва по де ла на син хро ниј ску и ди-
ја хро ниј ску ди гра фи ју. Из ме ђу оста лог, срп ски је зик се на во ди као из у зе так код 
ког се оба пи сма ко ри сте у сва кој си ту а ци ји. У дру гој це ли ни, на кон пред ста вља ња 
те о ри ја, до ла зи се до за кључ ка да не са мо ди гло си ја, већ и би лин гви зам, обез бе-
ђу ју плод но тле за со ци о лин гви стич ке кон цеп те ко ји укљу чу ју упо тре бу ви ше од 
јед ног пи сма за је дан је зик. Тре ћа це ли на из но си ста во ве ау то ра ко ји су уви де ли 
си но ни ми ју ме ђу тер ми ни ма ди гра фи ја и би гра фи зам, као и оних ко ји ове тер ми-
не опи су ју као збу њу ју ће. Ко нач но, пред ста вља се де фи ни ци ја Хар ма на ко ји је 
за кљу чио да се тер мин ди гра фи ја ко ри сти у си ту а ци ја ма ка да по сто ји функ ци о нал-
но стил ска ни јан са у ода би ру пи сма ко је ће се ко ри сти ти, а би гра фи зам он да ка да 
ода бир пи сма са со бом не но си сти ли стич ку из ни јан си ра ност или пре стиж, као 
што је слу чај у срп ском је зи ку.

Тре ће по гла вље ре зер ви са но је за од ре ђе ња дво а збуч но сти и по де ље но на пет 
пот по гла вља. Пр во од њих од но си се на де фи ни ци ју, што је ја сно на осно ву на сло ва 
– De fi ni tion of bi scrip ta lity. Раз ма тра ју се пред но сти и не до ста ци ра ни јих де фи ни-
ци ја и на кра ју на во ди нај но ви ја, Деј ло ва из 1980. го ди не ко ја гла си: „Дво а збуч ност 
је си мул та на упо тре ба два (или ви ше) си сте ма пи са ња (укљу чу ју ћи раз ли чи те 
ор то гра фи је) у окви ру (ва ри ја на та) јед ног је зи ка“ (Bun čić 2016: 54). На ред на два 
пот по гла вља су The so ci o lin gu i stic axis: op po si tion type и The grap he ma tic axis: system 
le vel. На кра ју пр вог до ла зи се до за кључ ка да по сто ји си стем со ци о лин гви стич ких 
си ту а ци ја са ста вљен од три основ не ка те го ри је : di grap hia – опо зи ци ја се за сни ва 
на функ ци о нал ном сти лу, со цо лек ту, ди стри бу ци ји при ват не при ро де; scrip tal 
plu ri cen tri city – опо зи ци ја је за сно ва на на те ри то ри јал ној, ет нич кој или кон фе сио-
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нал ној ди стри бу ци ји; и bi grap hism – из бор пи сма де тер ми ни сан је број ним не за-
ви сним фак то ри ма и че сто се мо же опи са ти као хе те ро гло си ја. Код гра фе мат ског 
кри те ри ју ма по сто је три ни воа ко ји мо гу и ва ри ра ти: ни во пи сма (the le vel of scripts), 
ни во глиф ских од но сно сим бо лич ких ва ри јан ти (the le vel of glyphic va ri ants) и ни во 
ор то гра фи је (the le vel of ort ho grap hi es). У на ред ном пот по гла вљу, Synop sis, об ја-
шње но је да се, ка да се укр сте две спо ме ну те осе, до би ја де вет основ них ти по ва дво-
а збуч не је зич ке си ту а ци је. По след ње пот по гла вље је Adja cent phe no me na ex clu ded 
from the mo del и у ње му је реч о би ли те ра ци ји и сло же ним си сте ми ма пи са ња (као, 
на при мер, код ко реј ског је зи ка) и про ме на ма ко да (као је дан од при ме ра на во ди 
се та мил ски је зик у чи јим тек сто ви ма се ен гле ске ре чи на во де ен гле ским је зи ком 
и ла ти ни цом, а оста так тек ста на пи сан је та мил ским је зи ком).

Че твр то, и ујед но нај ком плек сни је по гла вље, по све ће но је сту ди ја ма слу ча ја. 
Ра до ви су те мат ски гру пи са ни у де вет гру па, у скла ду са у прет ход ном по гла вљу 
из ло же ним ти по ви ма: 1) Di grap hia, 2) Diglyphia, 3) Di ort ho grap hia, 4) Scrip tal plu ri-
cen tri city, 5) Glyphic plu ri cen tri city, 6) Ort ho grap hic plu ri cen tri city, 7) Bi grap hism, 
8) Biglyphism, 9) Bi ort ho grap hism. У окви ру пр вог де ла на ла зе се сту ди је о: је зи ку 
сред њо ве ков не Ска ди на ви је (Me di e val Scan di na via: di a me sic di grap hia), сред њо ве-
ков не Ир ске (Early me di e val Ire land: me dial di grap hia), лу виј ском је зи ку (Lu vian: 
me dial, di ap ha sic and/or di a stra tic di grap hia), по љи ци као вр сти ста ре хр ват ске азбу-
ке (Po lji ca: di ap ha sic di grap hia), ди гра фи ји ба зи ра ној на пол ним раз ли ка ма у Ки ни 
(Xi ang nan Tu hua: gen derba sed di grap hia), ки не ском је зи ку (Chi ne se: emer ging di
grap hia), а по след њи део чи не оста ли слу ча је ви ди гра фи је (Ot her ca ses of di grap hia). 
При ме ри у дру гом де лу ве зу ју се за слу ча је ве у ру ском (Rus sian di ap ha sic diglyphia, 
ау то ри по ред Бун чи ћа и Е. Ки сло ва и А. Ра бус) и ја пан ском је зи ку (Ja pa ne se men’s 
and wo men’s hands: di a stra tic diglyphia), као и оста ле слу ча је ве (Ot her ca ses of 
diglyphia). У тре ћем де лу пред ста вља се си ту а ци ја у Нов го ро ду то ком 13. ве ка 
(Thir te enthcen tury Nov go rod: me dial di ort ho grap hia), у че шком је зи ку од 16. до 18. 
ве ка (Czech (16th – 18. cen tu ri es): di a me sic di ort ho grap hia), и оста ли слу ча је ви ди ор-
то гра фи је (Ot her ca ses of di ort ho grap hia). Че твр ти део да је при ме ре из хин ди-ур ду 
је зи ка (Hin diUr du, ау тор K. Брант), ка то лич ког и пра во слав ног бе ло ру ског (Cat ho lic 
and Ort ho dox Be la ru sian, ко а у тор ство Д. Бун чи ћа и А. Ан ти по ве), срп ско-хр ват ског 
(Ser boCro a tian as a plu ri cen tric lan gu a ge), пи сме но сти у Афри ци (Man ding and 
ot her ca ses of Aja mi li te racy in Afri ca, ау тор Х. Паш), ка сном еги пат ском (La te 
Egyptian du ring the 26th dynasty, ау тор С. Ли перт), као и оста ле слу ча је ве (Ot her 
ca ses of scrip tal plu ri cen tri city). Пе ти део као при ме ре до но си про блем ћи ри ли це у 
Бо сни (Ort ho dox, Mu slim and Cat ho lic Cyril lic in Bo snia), сред њо ве ков ни ла тин ски 
(Me di e val la tin) и оста ле слу ча је ве (Ot her ca ses of glyphic plu ri cen tri city). У ше стом 
де лу мо же мо чи та ти о упро шће ном и тра ди ци о нал ном ки не ском (Sim pli fied and 
tra di ci o nal Chi ne se, по ред Бун чи ћа ау тор и Х. Кле тер), бо сан ском, хр ват ском, цр но-
гор ском и срп ском (Bo snian, Cro a tian, Mon te ne grin and Ser bian spel ling), си ту а ци ји 
у ен гле ском (En glish ort ho grap hic plu ri cen tri city) и не мач ком је зи ку (Ger man ort ho
grap hic plu ri cen tri city), со вјет ском и ру ском у еми гра ци ји (So vi et and emi gre Rus sian), 
ка то лич ком и про те стант ском гор њо лу жичко срп ском (Cat ho lic and Pro te stant 
Up per Sor bian), две шко ле пољ ске ор то гра фи је (Two scho ols of Po lish ort ho graphy) 
и дру гим слу ча је ви ма (Ot her ca ses of ort ho grap hic plu ri cen tri city). Сед ми део по чи-
ње при чом о ћи ри ли ци и ла ти ни ци у срп ском/срп ско-хр ват ском (Ser boCro a tian/
Ser bian: Cyril lic and La tin), а за тим сле ди опис си ту а ци је у ру син ском као ма њин ском 
је зи ку (Rusyn: mi no rity bi grap hism, ко а у тор ство Бун чић и А. Ра бус), би гра фи зма у 
Афри ци (Bi grap hism in Afri ca: Aja mi and La tin, ау тор Х. Паш), гла го љи це и ћи ри ли це 
у ста ро цр кве но сло вен ском (Old Church Sla vo nic: Gla go li tic and Cyril lic, ко а у тор ство 
Бун чић и А. Ра бус), ди ја хро ни је еги пат ског је зи ка (Egyptian (3000 BCE to ca. 400 CE), 
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ау то ри А. вон Ли вен и С. Ли перт) и дру гих слу ча је ва би гра фи зма (Ot her ca ses of 
bi grap hism). У осмом де лу би гли фи зам илу стру ју при ме ри из не мач ког (Ger man: 
blac klet ter and ro man, ко а у тор ство Бун чић и Ј. Шпиц ми лер), че шког (Czech: black
let ter and ro man), лу жич ко срп ских је зи ка (The Sor bian lan gu a ges) и оста ли слу ча-
је ви би гли фи зма (Ot her ca ses of biglyphism). За вр шни, де ве ти део овог по гла вља 
пред ста вља ок си тан ски (Oc ci tan: ’clas si cal’ and ’Mi stra lian’ spel ling, ко а у тор ство 
Бун чић и К. Вет), бе ло ру ски (Be la ru sian: Ta raš ke vi ca and Nar ka ma ŭ ka) и оста ле 
слу ча је ве би ор то гра фи зма (Ot her ca ses of bi or to grap hism).

Као што се из на сло ва ви ди, об ра ђе не те ме су из у зет но за ни мљи ве и мо же се 
до ћи до мно гих но вих са зна ња. Ипак, прет по став ка је да нај ве ће ин те ре со ва ње код 
го вор ни ка срп ског је зи ка иза зи ва ју де ло ви ко ји се од но се на при каз си ту а ци је са 
пи сми ма у срп ском од но сно срп ско-хр ват ском је зи ку. Наш је зик се на во ди као 
при мер чак не ко ли ко пу та и сто га ће се упра во је дан од тих оде ља ка де таљ ни је 
предста ви ти. Као пр ви слу чај у по гла вљу 4.7. Bi grap hism на во ди се рад Д. Бун чи ћа 
о ћи ри ли ци и ла ти ни ци у срп ском/срп ско-хр ват ском је зи ку, под на сло вом Ser bo
Cro a tian/Ser bian: Cyril lic and La tin. Пр ви део ра да чи ни оде љак Ser boCro a tian 
bet we en 1945 and 1991, ко ји по чи ње ша лом ко ја од сли ка ва та да шњу је зич ку си ту-
а ци ју и го во ри о два ми ли цај ца ко ји увек иду за јед но за то што је дан зна ла ти ни цу, 
дру ги ћи ри ли цу, па та ко мо гу све про чи та ти. На во ди се по да так да су у то вре ме 
у свим шко ла ма из у ча ва на оба пи сма, учи те љи су на из ме нич но на та бла ма пи са ли 
ћи ри ли цом и ла ти ни цом, а уче ни ци два пи сме на за дат ка пи са ли јед ним а два дру-
гим пи смом. Да ље, на по ми ње се да је у Со ци ја ли стич кој ре пу бли ци Бо сни и Хер-
це го ви ни дво а збуч ност нај ра ди кал ни је по сма тра на па је, при ме ра ра ди, Пра во пи сни 
при руч ник срп ско хр ват ског/хр ват ско срп ског је зи ка штам пан и јед ним и дру гим 
пи смом на ко ри ца ма и на слов ној стра ни. Ка ко Бун чић сма тра, нај бо љи на чин да 
се спре чи бу ду ћи „на ци о на ли зам на ни воу пи сма“ био је по ку шај да се свим на ци-
ја ма јед на ко при бли же оба пи сма. На жа лост, по ку шај ни је био до кра ја успе шан и 
све ви ше су ста нов ни ци Ју го сла ви је пи сма де ли ли на оно „сво је“ и оно ко је при-
па да „дру ги ма“. Та ко и да нас ћи ри ли ца пре све га асо ци ра на срп ску (и цр но гор ску) 
кул ту ру, али ла ти ни ца ипак ни је ди рект на асо ци ја ци ја на хр ват ску (и бо сан ску/
бо шњач ку) кул ту ру. Дру ги део овог ра да, Ser bian and Ser bia and Mon te ne gro af ter 
1991, од но си се на је зич ку си ту а ци ју у Ср би ји и Цр ној Го ри на кон рас па да Ју го сла-
ви је. Ис ти че се да да нас при пад ни ци хр ват ског и све ви ше и бо сан ског/бо шњач ког 
пре фе ри ра ју упо тре бу јед ног пи сма, док при пад ни ци срп ског и цр но гор ског на ро да 
још увек одр жа ва ју дво а збуч ност. У Ср би ји, пре ма нај но ви јим про пи си ма са др жа-
ним у Уста ву, у слу жбе ној упо тре би је ис кљу чи во ћи ри лич но пи смо (ма да, у прак-
си и ни је баш та ко), док Устав Цр не Го ре и да ље про пи су је ћи ри ли цу и ла ти ни цу 
као рав но прав на пи сма. Без об зи ра на све за кон ске про пи се, сва ко днев ни жи вот у 
обе др жа ве из гле да исто: уче ни ци у пр вом раз ре ду основ не шко ле уче ћи ри лич но, 
а у дру гом раз ре ду ла ти нич но пи смо, сви уме ју да чи та ју и пи шу на оба пи сма и 
оба се под јед на ко упо тре бља ва ју и при ме ћу ју и при ли ком оби ла ска гра до ва – у 
на сло ви ма днев них и не дељ них но ви на, на зи ви ма рад њи, итд. Не рет ко је ћи ри-
лич но пи смо не што што асо ци ра на тра ди ци о нал не вред но сти и срп ску кул ту ру, 
а ла ти нич но на мо дер не вред но сти и за пад ну кул ту ру. То по ка зу ју и ре зул та ти 
до би је ни у ан ке та ма спро ве де ним за по тре бе из ра де асо ци ја тив ног реч ни ка. При-
ме ће но је и да су ћи ри ли цом штам па не књи ге у ве зи са срп ском пра во слав ном 
ве ром, као и нај ве ћи про це нат књи га за де цу (прет по ста вља се да је раз лог то што се 
у шко ла ма пр во учи ћи ри ли ца па ла ти ни ца). О то ме да је на ша је зич ка си ту а ци ја 
са вр шен при мер би гра фи зма све до чи и на ве де на чи ње ни ца да мно ги Ср би и Цр но-
гор ци на кон чи та ња књи ге од око 500 стра на не мо гу са си гур но шћу да се се те да 
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ли је би ла штам па на ћи ри ли цом или ла ти ни цом. Ипак, спо ми њу се и раз ли чи та 
удру же ња ко ја се бо ре за уво ђе ње ћи ри ли це као је ди ног пи сма у Ср би ји. На ред ни 
део овог ра да, Bo snia and Her ze go vi na af ter 1995, од но си се на из у зет но ком пли ко-
ва ну је зич ку си ту а ци ју у Бо сни и Хер це го ви ни на кон 1995. го ди не. На кон то га 
до ла зи при ча о пси хо лин гви стич ким по сле ди ца ма би гра фи зма – Ex cur sus: Psycho
lin gu i stic con se qu en ces of bi grap hism. На во де се гра фе ме ко је су исте и раз ли чи те 
у азбу ци и абе це ди, али и за ни мљи ви при ме ри лек се ма ко је се мо гу чи та ти и раз-
у ме ти на раз ли чи те на чи не јер на пи са не на оба пи сма има ју сми сла, као што су: 
РЕ СА (ре са или Пе ца), НЕ ВА (не ва или Хе ба).

Пе то по гла вље ба ви се ди ја хро ни јом. У окви ру пр ва два пот по гла вља, Bi
scrip ta lity in the hi story of Ser boCro a tian и Bi scrip ta lity in the hi story of Be la ru sian, 
да је се исто риј ски при каз си ту а ци је у срп ско-хр ват ском и бе ло ру ском је зи ку. Тре ће 
пот по гла вље, Se mi o tic va lu es ascri bed to writ ting systems, по све ће но је се ми о тич ким 
вред но сти ма ко је се при пи су ју си сте ми ма пи са ња, а че твр то, Po wer re la ti ons, од-
но си ма мо ћи ме ђу ти по ви ма би скрип та ли зма. 

У ше стом и по след њем по гла вљу Бун чић као ау тор збор ни ка из но си за кључ ке. 
Пр во пот по гла вље, Eva lu a tion of the he u ri stic mo del, пред ста вља оце ну хе у ри стич-
ког мо де ла, од но сно пред но сти и ма не мо де ла из ло же ног у збор ни ку кроз сту ди је 
слу ча ја. За кљу чак је да хе у ри стич ки мо дел, на осно ву ко јег је до би је но ра ни је 
спо ме ну тих де вет ти по ва, до бро функ ци о ни ше у ве ћи ни слу ча је ва и ја сно раз ли-
ку је про то ти пич не ка те го ри је, док гра нич ни слу ча је ви зах те ва ју ве ћу па жњу при-
ли ком не ких бу ду ћих ис тра жи ва ња. Дру го пот по гла вље, Re la ti ve fre qu en ci es of the 
types of bi scrip ta lity, од но си се на ре ла тив ну про це ну уче ста ло сти сва ког од де вет 
на ве де них ти по ва дво а збуч но сти и до ла зи се до за кључ ка да је плу ри цен трич ност 
да ле ко нај ра ши ре ни ји тип дво а збуч но сти. Тре ће пот по гла вље, The dyna mics of the 
types of bi scrip ta lity, ба ви се су ми ра њем из не тих чи ње ни ца у ве зи са ди на ми ком 
ти по ва дво а збуч но сти и по но во се спо ми ње плу ри цен трич ност као тип са нај ве ћом 
ди на ми ком ра ста. По след ње пот по гла вље, Per spec ti ves, пред ста вља пла но ве за бу-
ду ћа ис тра жи ва ња ко ји ма је под ло гу дао пред ста вље ни збор ник. Ма ном се сма тра 
то што ау то ри збор ни ка зна ју са мо ма ли део опи са них је зи ка, ни су мо гли су ди ти 
на осно ву соп стве ног ис ку ства, те по сто ји мо гућ ност и да су се оба ве шта ва ли из 
не до вољ но до брих из во ра. 

Ова књи га отва ра дво а збуч ност као гло бал ну те му ко ју да ље тре ба ис тра жи-
ва ти и пред ста вља ко ри стан до при нос лин гви сти ци. Са со бом до но си вред ну ти по-
ло ги ју дво а збуч но сти на осно ву ко је се мо гу пра ви ти но ве кла си фи ка ци је је зи ка. 
Осим то га, за хва љу ју ћи ве ли ком бро ју при ме ра, да је до при нос про мо ци ји ма њих 
сло вен ских је зи ка, у ко је спа да и срп ски.

Мср Је ле на Р. Пе ри шић
Ја ге лон ски уни вер зи тет у Кра ко ву
Ин сти тут за сло вен ску фи ло ло ги ју

Од сек за хр ват ску, срп ску и сло ве нач ку фи ло ло ги ју
je le na.pe ri sic @uj.ed u.pl 
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ЗА ПИ СА НО У ВРЕ МЕ НУ: ПО ЛА ВЕ КА СР БИ СТИ КЕ У ЈА ПА НУ

(Ser bi ca ia po ni ca: до при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји.  
Мо то ки Но ма ћи (ур.). Но ви Сад – Ја пан – Бе о град: Ма ти ца срп ска –  

Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter – За вод за уџ бе ни ке, Ву ко ва за ду жби на, 2016)

Го то во це ло јед но де се тле ће по тра ја ло је све оно што је би ло по треб но да 
све тло да на угле да овај збор ник, ко јим се, по пр ви пут код нас, да је ди ја хро ниј ски 
пре сек до при но са ја пан ских фи ло ло га сту ди ја ма срп ске кул ту ре и је зи ка. Без ма ло 
де се тле ће – и то, за це ло, не са мо због по све до че них по те шко ћа у пре во ђе њу тек сто-
ва с ја пан ског ори ги на ла. Ба ри је ра је би ла ви ша од пу ке је зич ке: ва ља ло је, из гле да, 
про би ти гу сти вео не ви дљи во сти и не ка кве апа ти је ко ји, сва ка ко не ин ди ви ду ал-
ном кри ви цом фи ло ло шких по сле ни ка и из да ва ча у нас, ни кад ни је ни био укло њен 
с оних што су на сто ја ли да по ве жу не спо ји во, ака дем ске све то ве Ср би је и Ја па на. 
И у на шем ду го го ди шњем ја па но ло шком ра ду не ка ко се те шким по ка зао тај за да-
так да се ис пре де би ло ка кво тка ње ко је ће се трај но и пре по зна тљи во угра ђи ва ти 
у бу ду ће су сре те Ср би је и Ја па на, те у на шој све сти – и са свим не сра змер но ње ном 
ствар ном фи зич ком при су ству – зна чај но за сту пље не стра не зе мље. И по ред, да кле, 
не ма лог ен ту зи ја зма ко ји, иа ко не где на мар ги на ма на ше „ин тер на ци о нал не“ све-
сти и са мо све сти, пре ма Ја па ну ипак по сто ји, они ко ји се у Ја па ну ба ве Ср би јом, 
као ни они ко ји се у Ср би ји ба ве Ја па ном, ни су на ро чи то че сто би ва ли пре по зна-
ва ни као ва жан део ака дем ске за јед ни це у овим две ма зе мља ма. 

Уко ли ко је свест о „по гле ду Дру го га“ усме ре ном пре ма на ма ва жан за кон-
сти ту и са ње на шег иден ти те та и са мо све сти, очи глед но је да Ср би ја и Ја пан ни су 
мо гли има ти мно го уде ла у уза јам ној исто ри ји на ци о нал них иден ти те та. Ни са-
зна ње да се не ко у при ја тељ ској али да ле кој зе мљи ба ви из у ча ва њем на ше на ци о-
нал не кул ту ре не ће, да кле, при род но иза зва ти ре флекс да пло до ви тог ра да бу ду 
бр зо и об ја вље ни у пре сти жним еди ци ја ма зе мље до ма ћи на. Уто ли ко ће то за ни-
ма ње би ти ма ње ако ти ра до ви ни су део оп шти јег на уч ног окви ра ши ре свет ске 
ака дем ске за јед ни це, или ако се ба рем пре по зна тљи во и ве што не на ста вља ју на 
већ за по че ти дис курс. Уко ли ко ово ме до да мо и, у пред го во ру овом збор ни ку на-
по ме ну ту, чи ње ни цу да су огле ди ја пан ских ср би ста оди ста плод ин ди ви ду ал них 
на по ра ен ту зи ја ста, те да су на пи са ни ма хом на ја пан ском је зи ку, он да је ја сно да 
је да лек њи хов пут до срп ских струч них и по пу лар них из да ња. Да љи и ду жи од 
то га је ве ро ват но са мо пут ко ји мо ра пре ћи срп ски ја па но лог до од го ва ра ју ћих 
ја пан ских из да ња, има ју ћи у ви ду то да је свет ска кон ку рен ци ја ме ђу про у ча ва о-
ци ма Ја па на већ де це ни ја ма ква ли тет на и ин тен зив на.

Ка ко се, не без по но са, ис ти че и у по го во ру, об ја вљи ва њем збор ни ка Ser bi ca 
ia po ni ca, те мат ски об је ди ње ног та ко да пред ста ви не ке од нај бо љих до при но са 
ја пан ских фи ло ло га ср би сти ци, у углед ној еди ци ји Сту ди је о Ср би ма на чи њен је 
ве ли ки ко рак у афир ма ци ји ка ко ја пан ских ис тра жи ва ча де лат них у овој обла сти, 
та ко и ја пан ске ср би сти ке уоп ште, као још увек, по ре чи ма проф. др Мо то ки ја 
Но ма ћи ја, уред ни ка збор ни ка, мла де ди сци пли не. Од проф. Но ма ћи ја са зна је мо и 
то да ра ни ко ре ни ја пан ске сла ви сти ке се жу тек у пр ве де це ни је по сле Дру гог свет-
ског ра та, у вре ме ка да де лу је њен осни вач Шо и ћи Ки му ра. Раз вој са ме ср би сти ке, 
пак, мо гућ је био тек од дру ге ге не ра ци је ја пан ских сла ви ста, кад се по ја вљу је 
Ки му рин уче ник Ши гео Ку ри ха ра, чи ја су чак че ти ри ра да увр ште на у овај збор ник. 
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У до број ака дем ској прак си, да кле, рад ја пан ских ср би ста не от по чи ње из по вр шног 
ен ту зи ја зма сла бог ака дем ског уте ме ље ња – на про тив, те ма ма из ак цен то ло ги је 
срп ског је зи ка ба вио се, на при мер, и чу ве ни Ши ро Ха то ри, лин гви ста свет ског гла-
са ко ји је из у ча вао и ве ћи број дру гих је зи ка. Ко ли ко су, ме ђу тим, у све му то ме 
зна чај на би ла лич на при ја тељ ства го во ри и чи ње ни ца да је Ха то ри је во за ни ма ње за 
срп ски је зик би ло по сре до ва но ње го вим по знан ством с ака де ми ком Па влом Иви ћем.

На су прот, да кле, тра ди ци о нал ној свет ској ја па но ло ги ји, ко ја се иден ти фи ко-
ва ла пре све га те мат ски, сво јим све о бу хват ним ба вље њем фе но ме ном ја пан ске 
на ци је и кул ту ре, не ма ју ћи при том све до по след њих де це ни ја ја сни је ме то до ло шке 
окви ре, ср би сти ка у Ја па ну од сво јих по че та ка осла ња ла се на те мељ не фи ло ло шке 
ди си пли не као што су лин гви сти ка, књи жев ност и фол кло ри сти ка. Ка ко ве ћи на 
ау то ра за сту пље них у овом збор ни ку сво јим на уч ним ра дом у овим обла сти ма 
га ји и по себ ну лич ну при вр же ност пре ма ге о граф ском и на ци о нал ном про сто ру 
ко ји по кри ва ју ју жно сло вен ски је зи ци и кул ту ра, то ва жан удео у њи хо вом ра ду 
има ју и књи жев ни пре во ди, при ка зи књи жев них де ла, као и есе ји стич ки тек сто ви 
што све до че о њи хо вој жи вот ној по све ће но сти. По ред по ме ну тих три ју фи ло ло-
шких ди сци пли на, да кле, че твр ти део у овом збор ни ку чи ни упра во она вр ста тек-
сто ва ко ју су ње го ви са ста вља чи ока рак те ри са ли као при ло ге есе ји стич ке при ро де.

Због чи ње ни це да је ау тор овог при ка за пре вас ход но ја па но лог, ко јем су ме-
то до ло шке про це ду ре и те мат ска усме ре ња ср би стич ких сту ди ја не до вољ но по-
зна те, изо ста ће би ло ка кав кри тич ки осврт на ствар ни на уч ни до при нос при ло га 
у збор ни ку. Кри ти ка, чак ни она бла го на кло на, у овом слу ча ју, ме ђу тим, ни је ни 
по треб на. Ка ко смо дру гом при ли ком већ при ме ти ли, ср би ста у Ја па ну, као уо ста-
лом ни ја па но лог у Ср би ји, не де лу ју по не кој спо ља шној ну жно сти или по тре би, 
пре по зна тој и при зна тој, спа ја ња про сторâ и вре менâ, би ло то у ака дем ском, по-
ли тич ко-ди пло мат ском или кул ту ро ло шком сми слу. Они по сто је са мо у оној ме ри 
у ко јој сво је по сто ја ње оправ да ју лич ним пре га ла штвом – ни ма ње ни ви ше од 
то га. Та кво по сто ја ње и де ло ва ње ну жно је пунк ту ал но и ван вре мен ско, бу ду ћи 
да му не прет хо ди би ло ка ква тра ди ци ја, ни ти је из ве стан њи хов кон ти ну и тет у 
бу дућ но сти. Тек по не кад и у ре ђим слу ча је ви ма се они укљу чу ју и у ши ре дис кур-
зив не про сто ре, да ју ћи та ко свој до при нос иза бра ној на уч ној ди сци пли ни уоп ште. 

Уко ли ко се, да кле, ака дем ски рад не од ви ја у окви ру гра ви та ци о ног по ља 
ве ће гу сти не и сна ге, ко је би при вла чи ло па жњу и за ни ма ње струч не и чи та лач ке 
јав но сти на да ле ко и на ши ро ко, он да су ње гов успех и сми сао ис кљу чи во ствар 
кре а тив но сти, па и сре ће, са мог труд бе ни ка. Да нас, ко ли ко нам је по зна то, не ма, 
на при мер, у Ја па ну на ста вља ча фол кло ри стич ког ра да про фе со ра Ши геа Ку ри ха-
ре, чи ји при лог о пе сми Ха са на ги ни ца (1972) чи ни нај ста ри ји слој овог збор ни ка. 
Дру ги ко ји су до ла зи ли с њим или по сле ње га ба ви ли су се и дру гим те ма ма. За то 
је и не сум њи ви на уч ни до при нос ових ра до ва не мо гу ће и не по треб но оце њи ва ти 
у вре ме ну и син хро ниј ски – та мо где су се је ди но мо гли до го ди ти – јер су они је дин-
стве ни и по не че му дру гом. По то ме, на и ме, што су у сво јој сре ди ни из ти ши не 
не по сто ја ња отрг ну ли део ју жно сло вен ских про сто ра и у сво је вре ме уз бур ка ли 
по вр ши ну јед но га ина че мир ног и мр твог мо ра. 

Иа ко се пу те ви ја пан ских ср би ста не укр шта ју ме ђу соб но на ши ро ким рас-
кр сни ца ма, ни ти се, ве ро ват но, ули ва ју та ко че сто у свет ске ака дем ске то ко ве, њи хов 
рад је сте вре дан, и то не са мо као спо ме ник јед не по све ће но сти или све до чан ство 
упор ног по ве зи ва ња оно га што ће вре ме и људ ски не мар јед ном опет раз дво ји ти, 
што би се као по ма ло су мо ран за кљу чак мо жда мо гло из ву ћи из до са да шњег из-
ла га ња. Тре ба, на про тив, ис та ћи сле де ће. Рад ау то ра укљу че них у са став овог збор-
ни ка, на ро чи то оних ста ри је ге не ра ци је, био је од по чет ка осве штан тра ди ци јом 
пре да ног и пе дант ног ја пан ског уче ња штва, ко је је у су срет све ту хте ло да иде 
отво ре ног ду ха, с де ти њом ра до зна ло шћу и озбиљ но шћу на уч ни ка. То пре га ла-
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штво, дру гим ре чи ма, ни је се огра ни ча ва ло на без раз ло жну и осо бе њач ку љу бав 
пре ма ег зо тич но ме као та квом. 

Про фе сор Ку ри ха ра, у овом збор ни ку при су тан као сла ви ста-фол кло ри ста, 
сво је сту ди је фи ло ло ги је от по чео је за пра во из у ча ва њем гер ман ских је зи ка, пре 
све га не мач ко га. Ка ко он сам ка зу је, услед про ме на у ви со ко школ ском обра зо ва њу 
не по сред но по окон ча њу ра та, с уче њем не мач ког је зи ка по чео је тек по упи су на 
фа кул тет, што у прет ход ном, ста ром школ ском си сте му не би би ло мо гу ће. За ста ре 
про фе со ре и да ље је не појм љи во би ло то да се с но вим је зи ком сту дент су срет не 
тек на фа кул те ту – на и ме, ви ше од по ло ви не на став ног про гра ма у фа кул те ту прет-
хо де ћим при прем ним раз ре ди ма чи ни ла је упра во на ста ва стра ног је зи ка, ко ји се 
из у ча вао пре да но и ин тен зив но. Ус кра ћен та ко чак и за основ но прет ход но зна ње 
не мач ко га, Ку ри ха ра се упи сао и у при ват ну је зич ку шко лу, у ко јој је ча со ве не мач-
ко га др жао про фе сор Се ки гу ћи Цу гио, је дан од во де ћих ја пан ских лин гви ста то га 
вре ме на. Ха ри зма тич ност овог пре да ва ча и ње го ва те мељ на и ши ро ка лин гив стич ка 
на о бра зба во ди ли су Ку ри ха ру кроз ње го во ка сни је из у ча ва ње сло вен ских је зи ка, 
а те мељ све га чи ни ли су Се ки гу ћи је ви прин ци пи уче ња стра них је зи ка. Мо жда 
би се не ки ме ђу њи ма да нас но си о ци ма но вих на ви ка и оче ки ва ња у уче њу је зи ка 
учи ни ли за ста ре ли ма, но у сво је вре ме они су ефи ка сно спа ја ли је зич ке ве шти не 
у те о ри ји и прак си с ин те лек ту ал но-ми са о ним бо гат ством по је дин ца. 

У сво јој иде о ло шкој кри ти ци са вре ме ног Ја па на, је дан ја пан ски ау тор при ме-
ћу је да су Ја пан ци у по сле рат ном пе ри о ду на За па ду би ли по зна ти по сво ме осме ху. 
Тај осмех, ка же он, до ла зи оту да што су Ја пан ци по сле рат ног пе ри о да још увек има-
ли шта да ка жу све ту – иа ко већ ли ше ни је зич ке ве шти не пред рат них ин те лек ту а-
ла ца. Не по зна ва ње је зи ка, на вод но, на до ме шта ли су сво јим са др жај ним осме хом, 
на су прот да на шњи ма, ко ји, за о штра ва он сво ју кри ти ку, не ма ју ви ше шта да ка жу 
све ту, ни ти рас по ла жу сред стви ма ко ји ма би се пред све том из ра зи ли. Би ле ове ре-
чи оправ да но оштре или не, ге не ра ци је ја пан ских ср би ста, као што су про фе со ри 
Ку ри ха ра или Ка зуо Та на ка, ни су би ле во ђе не пу ком же ђу за ег зо тич ним ни ти праг-
ма тич но шћу, већ су они би ли и ба шти ни ци све га оно га што је Ја пан имао да ка же 
све ту. Про фе со ра Ку ри ха ру ни смо упо зна ли, али упра во та квим пам ти мо про фе со-
ра Та на ку, ко ји нас у овом збор ни ку ис црп но оба ве шта ва о јед ној код нас сла бо по-
зна тој те ми – исто ри ји од но са Ју го сла ви је и Ја па на. У да на шње вре ме, кад се од но-
си две ју зе ма ља, услед њи хо вих раз ли чи тих стра те шких опре де ље ња и при о ри те та, 
на ла зе, чи ни се, у већ по ма ло хро нич ној стаг на ци ји, до бро је по гле да ти ка кви су они 
би ли у про шло сти, у вре ме ни ма ка да су се обе зе мље бо ри ле за сво је ме сто у све ту. 

На рав но, овај збор ник по ка зу је да у Ја па ну да нас по сто је мла ђи на ста вља чи 
ра да ста рих про фе со ра. До шли су, до ду ше, дру га чи ји да ни ка да Ср би ја ви ше ни је 
зе мља иза „гво зде не за ве се“, у ко јој ће упу ће ни ји Ја пан ци ви де ти јед ну ен дем ску 
ва ри јан ту со ци ја ли зма, ни ти ак ти ви ра но „бу ре ба ру та“, ка ко је то би ло у ње ној 
но ви јој исто ри ји. Ја пан ски сту дент ни у Ср би ји да нас ви ше ни су та ква рет кост, док 
су срп ски у Ја па ну при сут ни у већ знат ном бро ју. И да на шњи сла ви сти мла ђе ге не-
ра ци је, као што су Мо то ки Но ма ћи и Аја ко Оку, бо ра ви ли су на срп ским фа кул-
те ти ма у вре ме кад су она ве ли ка са вре ме на срп ска ис ку ше ња већ би ла ствар 
про шло сти. Про фе сор Но ма ћи, мо жда и нај ак тив ни ји ср би ста ме ђу ја пан ским лин-
гви сти ма, овог пу та пи ше о по се сив ном пер фек ту у срп ском је зи ку, док се ком па-
ра ти ста Аја ко Оку ба ви по е ти ком Да ни ла Ки ша. Обо је су да нас до бро по зна ти 
ов да шњој струч ној јав но сти по ори ги нал ним до при но си ма у сво јим обла сти ма, о 
че му до вољ но ре чи то го во ри и по ја вљи ва ње овог збор ни ка, ка кав у ра ни јим го ди-
на ма, иа ко ни је не до ста ја ло пре да них рад ни ка, очи глед но ни је био мо гућ.

Из ме ђу ста ри јих ау то ра збор ни ка, о чи јем смо ра ду слу ша ли и чи та ли али их 
ни смо су сре та ли на овим про сто ри ма, и по ме ну тих мла ђих, ко ји су ве што удру жи ли 
сво ју ви со ку струч ност и све по год но сти мо бил но сти и ко му ни ка ци је ка кве омо гу-
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ћу је да на шње вре ме, на ла зе се и ау то ри што већ де це ни ја ма не у мор но по ве зу ју све-
то ве ко ји би ина че мо жда оста ли за у век раз дво је ни. Ме ђу та кви ма тре ба по ме ну ти 
Хи ро ши ја и Ка јо ко Ја ма са ки, чи је је де ло ва ње угра ђе но и у те ме ље срп ске ја па но ло-
ги је. Проф. Ка јо ко Ја ма са ки до но си нам два при ло га, је дан о срп ској и ја пан ској аван-
гард ној по е зи ји, док се у дру гом да је ком па ра тив ни пре глед аван гард них ча со пи са у 
Ср би ји и Ја па ну. Ова те ма из у зет но је зна чај на и за ни мљи ва јер го во ри и о два раз-
ли чи та мо де ла сти ца ња мо дер но сти у овим зе мља ма ко је су по чет ком ХХ ве ка убр-
за но хи та ле пу тем мо дер ни за ци је, про ла зе ћи на ње му кроз ста ња уну тра шњих про-
тив реч но сти, али укљу чу ју ћи се и у оп шта пи та ња чо ве ка и умет но сти мо дер ни зма.

Зна чај обим ног ра да про фе со ра Хи ро ши ја Ја ма са ки ја при ло гом овом збор-
ни ку тек је на го ве штен. Иза тек ста о Ње го ше вој Лу чи Ми кро ко зми сто ји ду го го ди шњи 
рад на пре во ђе њу то га де ла, али и сед мо го ди шње пре во ђе ње Гор ског ви јен ца за јед-
но са Ка зу ом Та на ком. И док је ва жност за срп ску кул ту ру овог пре во да на ја пан ски 
је зик ве ли ка оно ли ко ко ли ко је те жак и ре дак сâм тај по ду хват, још увек је те шко 
ка за ти ка кву он ре цеп ци ју има ме ђу ја пан ским чи та о ци ма. Ве ру је мо да Лу ча за-
слу же ним сја јем за све тле ти мо же опет тек за слу гом не ког од бу ду ћих ја пан ских 
про у ча ва ла ца срп ске кул ту ре, ко ји ће ње не ко смо ло шке и ан тро по ло шке по гле де 
уве сти у кон текст ја пан ске ми сли. Ме ђу њи ма, с об зи ром на хе те ро док сне и ра зно-
род не еле мен те у Ње го ше вој ми сли, мо гла би по сто ја ти зна чај на сли чост. Баш као 
што је слу чај и с пре во дом древ ног ја пан ског де ла Ко ђи ки, ко ји је Хи ро ши Ја ма-
са ки до вр шио са сво јим са рад ни ци ма са Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, ова ква 
де ла, са свим из не на да уве де на у дру ги и да ле ки је зик, по пут обе ли ска за о ста лих 
из да ле ког и за бо ра вље ног вре ме на нео гра ни че но ду го мо гу жи ве ти у но вој кул-
ту ри, при вла че ћи тек по ко ји из не на ђе ни по глед. 

Као што смо ви де ли, ја пан ска лин гви стич ка тра ди ци ја да ла је до бре из дан ке 
ко ји да нас на ста вља ју рад на ју жно сло вен ском је зич ком ма те ри ја лу, а ло мо ви и лу-
та ња ко ја је бал кан ски чо век ис ку сио у но ви јој исто ри ји при вла че па жњу ја пан ских 
књи жев них ком па ра ти ста и исто ри о гра фа. С дру ге стра не, у вре ме ну гло ба ли зма 
и сум њи ве хи је рар хи је вред но сти не пре по зна је се ви ше ван вре мен ска ва жност 
фи ло соф ско-ре ли гиј ских пи та ња – ми сао и књи жев ност „ма лих на ро да“, до не кле 
за не ма ре на у вре ме ни ма ка да се ком па ра ти стич ки тра га ло за из во ри ма фор ма тив них 
ути ца ја, да нас се су о ча ва са за не ма ри ва њем дру ге вр сте, у са да шњој ат мос фе ри 
при вид ног плу ра ли зма вред но сти и ни ве ла ци је све га што је сво јим по ре клом на
ци о нал но, па оту да ваљ да и ре ла тив но.

Збор ник Ser bi ca ia po ni ca: до при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји 
ни је са мо спо ме ник вре ме на про шлог, ни ти тек из бор не по ве за них при ло га без из-
гле да да бу де на ста вљен и про ши рен; мо жда, до ду ше, на став ка не ће ни би ти, но 
де ло оста је да пр ко сно све до чи и под се ћа на то да не мар и свет ски трен до ви при вид-
не „фа ми ли јар но сти“ ме ђу са вре ме ним дру штви ма и, то бо же, за јед нич ким вред но-
сти ма не га се ве ру у нео п ход ност су штин ског раз у ме ва ња чи ње нич не раз ли чи то сти 
ме ђу на ро ди ма. Јер, у су прот но ме кул тур них и ду хов них ве за Ср би је и Ја па на не би 
ни би ло, бу ду ћи да би и нај ма ња же ља за њи хо вим одр жа ва њем би ла угу ше на тр њем 
по ми сли о те жи ни и, мо жда, уза луд но шћу а сва ка ко и не ак ту ал но шћу за дат ка. 

Др Да ли бор Д. Клич ко вић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет
Ка те дра за ори јен та ли сти ку

Гру па за ја пан ски је зик и књи жев ност
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја

da li bor klic ko vic74@gmail.com 
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ТРА ГА ЊЕ ЗА УКР ШТА ЈИ МА ЛА ЗЕ КО СТИ ЋА

(Мар та Фрајнд. У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем. Вр шац: КОВ 2017)

Збир ка на уч них огле да Мар те Фрајнд, об ја вље на под на сло вом У тра га њу за 
Ла зом Ко сти ћем, пред ста вља ком па ра ти стич ко са гле да ва ње ства ра ла штва Ла зе 
Ко сти ћа у срп ском и европ ском кон тек сту, с по себ ним освр ти ма на па ра ле ле из-
ме ђу по е зи је Ла зе Ко сти ћа и ен гле ске по е зи је се дам на е стог ве ка, на драм ско ства-
ра ла штво Ла зе Ко сти ћа у по ре ђе њу са ан тич ком и Шек спи ро вом дра ма тур ги јом, 
на Ко сти ће ве по зо ри шне кри ти ке и пре во ђе ње Шек спи ра, као и на је дан од нај а-
зни мљи ви јих „укр шта ја“ у срп ској ре цеп ци ји Шек спи ра – из ме ђу Ла зе Ко сти ћа и 
Ста ни сла ва Ви на ве ра. 

Зна ча јан Ко сти ћев по јам, већ спо ме ну ти „укр штај“, има ис так ну то ме сто у 
књи зи Мар те Фрајнд, али мо же по слу жи ти да се опи ше и ин тер ди сци пли нар на 
ме то до ло шка по зи ци ја са ме ау тор ке. Као ан гли ста ме ђу ср би сти ма, и ср би ста ме-
ђу ан гли сти ма, те као фи ло лог ме ђу те а тро ло зи ма и те а тро лог ме ђу фи ло ло зи ма, 
Мар та Фрајнд пред ста вља дра го цен „укр штај“ у на шој ака дем ској, ин те лек ту ал ној 
и књи жев ној јав но сти. Tаква по ли хи стор ска по зи ци ја њен ин тер пре та тив ни и кри-
тич ки хо ри зонт чи ни из у зет но бо га тим у ме то до ло шком по гле ду. С дру ге стра не, 
тра га лач ки дух Мар те Фрајнд, ње но ди на мич но и ди ја ло шко ми шље ње, ау тен тич-
на за пи та ност и ра дост су сре та с тек сто ви ма ко је ту ма чи, до при но се гип ко сти 
есе ји стич ког сти ла, рит ма и ком по зи ци је на уч них огле да. Мар та Фрајнд при хва та 
иза зов пи са ња о кла си ку срп ске књи жев но сти о ко јем је мно го пи са но и, по пут 
Ми ше ла де Мон те ња у есе ју О ис ку ству, чи ни се да сма тра ка ко се ни ка да не сме-
мо за до во љи ти оним што су дру ги или што смо ми са ми на шли у тра га њу за са-
зна њем, да увек има ме ста за дру ге пу те ве и да не ма кра ја на шим раз го во ри ма с 
кла си ци ма. При се ти мо се Мон те ње вих ре чи: „Са мо нас на ро чи та сла бост на во ди 
да се за до во љи мо оним што су дру ги или што смо ми са ми на шли у том ло ву за 
са зна њем; ма ло па мет ни ји чо век не ће се ти ме за до во љи ти. Увек има ме ста за не ког 
след бе ни ка, да ка ко и за нас са ме, и увек дру гих пу те ва. Не ма кра ја на шим ис тра-
жи ва њи ма.“1 Огле ди Мар те Фрајнд од ли ку ју се ра до зна ло шћу, оштро ум ном про-
ниц љи во шћу, те спрем но шћу да се по ста ве но ва пи та ња. Уо ча ва се, ме ђу тим, још 
јед но мон те њев ско свој ство. Слич но ре не сан сном есе ји сти, ко ји ка же да ни шта не 
чи ни без ве дрог рас по ло же ња,2 Мар та Фрајнд сво је озбиљ не, фи ло ло шке, ака дем-
ске огле де бо ји по себ ном ве дри ном истин ске по све ће но сти. 

Текст Срп ски и европ ски Ла за Ко стић уво ди ком па ра ти стич ку ме то до ло ги ју 
и две ве ли ке те ме ове књи ге: нај пре Ла зу Ко сти ћа као срп ског пе сни ка ко ји је за пад-
ни књи жев ни ка нон, од ан ти ке до ро ман ти зма, та ко ду бин ски и склад но ин те гри сао 
у свој лич ни и интелeк туални ха би тус, да се у ње му не мо гу раз дво ји ти дуг срп ској 
тра ди ци ји и ко смо по лит ска при пад ност европ ској кул ту ри; и по том па ра ле ле и 
ана ло ги је ко је се мо гу са гле да ти из ме ђу ње го вог ства ра ла штва и Шек спи ро вог – о 
че му су пи са ли и дру ги – али и па ра ле ле и ана ло ги је са ен гле ским ба рок ним пе-
сни штвом, о че му је, ве о ма ин вен тив но, пи са ла са мо Мар та Фрајнд. 

1 Mi šel de Mon tenj, Ogle di, pre ve la Mi la Đor đe vić, Be o grad: Rad, 1977, 136. 
2 Исто, 66. 



У тек сту Срп ски и европ ски Ла за Ко стић, ко ји је на стао као го ди шња бе се да 
у Ву ко вој за ду жби ни, Мар та Фрајнд ис ти че ва жне по ен те у ве зи са Ко сти ћем и 
ен гле ском кул ту ром. Кон крет ним Шек спи ро вим ути ца ји ма на дра ма тур ги ју, па и 
на по е зи ју Ла зе Ко сти ћа, по све ћи ва ли су па жњу и дру ги ау то ри, а Мар та Фрајнд 
ста вља ак це нат на три уоч љи ве па ра ле ле из ме ђу Шек спи ро вог и Ко сти ће вог ства-
ра ла штва. Ла за Ко стић до ста ду гу је фол кло ру и на род ној по е зи ји, али ни су сви 
увек све сни ко ли ко је то за пра во и Шек спи ро во свој ство. По твр ђу је нам то Џон 
Мил тон, ко ји је у по е ми L’Al le gro, на пи сао да Шек спи ров стих у се би има сла сти 
јер је Бард ʼћур ли као’ но та ма из сво је род не шу ме („...Swe e test Sha ke spe a re fancy’s 
child war ble his na ti ve wo od no tes wild...“). Та ко ђе, чи тав пра вац ту ма че ња Шек спи-
ра у све тлу Бах ти но вог при сту па на род ној кул ту ри сред њег ве ка и ре не сан се от кри-
ва про же тост Шек спи ро вог де ла ду хом фол кло ра у број ним аспек ти ма.3 Дру га 
по ен та Мар те Фрајнд та ко ђе ни је че сто ис ти ца на у пр ви план: Ко стић пи ше у вре ме 
ка да ве ли ки ути цај на срп ски је зик, кул ту ру и има ги на ци ју, ко ја се у кон тек сту те 
кул ту ре раз ви ја, вр ше Ву ков пре вод Но вог за ве та и Да ни чи ћев пре вод Ста рог 
за ве та, као што је Шек спи ро во де ло на ста ја ло упо ре до са пре во дом чу ве не Би бли је 
Кра ља Џеј мса, на зва не по вла да ви ни, али су ау то ри пре во да би ли број ни ен гле ски 
те о ло зи, ко ји су се на до ве за ли на пре во де Ви ли је ма Тин дла и Мај лса Ка вер деј ла. 
Ко стић је, нај зад, у срп ски ро ман ти зам, као и Шек спир у ен гле ску ре не сан су, па-
ра лел но угра ђи вао на ци о нал ну кул ту ру и ши ре европ ске окви ре. 

Дру га по ен та бе се де Мар те Фрајнд, ко ју у књи зи чи та мо као оглед, ти че се 
ње ног опа жа ња да је Ко сти ће ва по е зи ја „да ле ко бли жа ве ли кој ба рок ној не го ро-
ман ти чар ској по е зи ји, Џо ну До ну не го Лор ду Бај ро ну“.4 То је увид ко ји по пут 
ка квог бле ска учи ни да по ми сли мо ко ли ко је то са мо тач но, али тре ба ло је то нај-
пре уви де ти, па он да ре ћи у бе се ди на го ди шњој скуп шти ни Ву ко ве за ду жби не 
2009, а по том, као од го вор на иза зов Дра шка Ре ђе па у ко мен та ру тог ис ка за, и 
на пи са ти ана ли ти чан текст. У ве зи с тим уви дом, нај већ ма је раз ра ђе на и убе дљи-
во из ве де на ана ло ги ја с по е зи јом Џо на Драј де на, по го то во ка да је реч о па ра ле ли 
из ме ђу Ко сти ће вих пе са ма Пе вач ка хим на и Пе вач ка хим на Јо ва ну Да ма ски ну – обе 
су, по зна то је, по све ће не пе вач ким гла со ви ма – и Пе сме на дан св. Це ци ли је, по-
све ће не ин стру мен ти ма, ко ју је Хендл пре тво рио у кан та ту. Упр кос мно гим не по-
зна ни ца ма о мо гу ћој ве зи из ме ђу Ла зе Ко сти ћа, Кор не ли ја Стан ко ви ћа, Хен дла и 
Драј де на, код Мар те Фрајнд је по ста вље на и вр ло ди фе рен ци ра но ар гу мен то ва на 
те за о слич но сти ма у ком по зи ци ји, мо ти ви ма, са др жа ју и ба рок ном сти лу. Дру га 
те за Мар те Фрајнд ти че се слич но сти пе сме San ta Ma ria del la Sa lu te и До но ве по-
е ти ке, а пот кре пље на је ана ли зом слич но сти дра ма тур шких и звуч них ква ли те та, 
уну тра шње на пе то сти из ме ђу раз ли чи тих осе ћа ња (по ка ја ња, пат ње, љу ба ви, ус хи-
ће ња) и ми сли (ра зу ма, „па ме ти ху де“, естет ских те о ри ја, схва та ња ко смо са), све-
тла и та ме, ја ве и сно ва, гре ха и ка ја ња, мла до сти и ста ро сти, бо жан ског и ерот ског, 
са крал ног/ми стич ког и про фа ног до жи вља ја љу ба ви. У тек сту Ла за Ко стић и ен
гле ска по е зи ја 17. ве ка, с те две жи же: ана ло ги је из ме ђу по е зи је Ла зе Ко сти ћа и 
Џо на Драј де на, и по е зи је Ла зе Ко сти ћа и Џо на До на, мо гло би се на ћи и је згро 
не ке бу ду ће књи ге. 

3 M. M. Bah tin, Stva ra laš tvo Fran soa Ra blea i na rod na kul tu ra sred nje ga ve ka i re ne san se, 
Be o grad: No lit 1978; Mic hael Bri stol, Car ni val and The a ter. Ple be ian Cul tu re and the Struc tu re 
of Aut ho rity in Re na is san ce En gland, New York and Lon don: Met huen 1985. Ro bert Know les, 
ed. Sha ke spe a re and Car ni val . Af ter Bak htin, Ba sing sto ke and Lon don: Mac mil lan 1998. 

4 Мар та Фрајнд, Срп ски и евр оп ски Ла за Ко стић, У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем, 
Вр шац: КОВ 2018, 15. 



Ка да се го во ри о пе сма ма Џо на До на ко је су по све ће не ерот ској љу ба ви, ду го 
је на гла ша ва на њи хо ва про фа на стра на и „ме та фи зич ко“ је по ве зи ва но с по зна ва-
њем на у ка (фи зи ке, астро но ми је, те о ло ги је) из ко јих по ти чу чу ве не ба рок не фи гу-
ре – кон че та – а не са ме та фи зи ком у спи ри ту ал ном сми слу. Мар та Фрајнд сма тра 
да код Ла зе не ма ду бо ког, не кри тич ког ве ро ва ња и да га то раз ли ку је од европ ских 
ба рок них пе сни ка. Што се До но ве љу бав не по е зи је ти че, Реј ми Тар гоф је пре де сет 
го ди на об ја ви ла књи гу Џон Дон, те ло и ду ша,5 у ко јој за сту па те зу о (не)спе ци фич-
ној спи ри ту ал но сти ње го вих пе са ма о про фа ној љу ба ви. На под сти цај тек сто ва ове 
две ау тор ке, мо жда би се мо гла раз ви ја ти и те за о слич ној ду хов но сти љу ба ви код 
Џо на До на и Ла зе Ко сти ћа, упра во у рав ни (не)спе ци фич не, мо жда ми стич ке, не 
ну жно ре ли гиј ске и ре ли го зне, ме та фи зи ке код оба пе сни ка. 

Књи га Мар те Фрајнд о исто риј ској дра ми Исто ри ја у дра ми, дра ма у исто
ри ји, иза шла је 1996. и би ла је зна чај но упо ри ште и под сти цај за дру ге тек сто ве о 
Шек спи ро вим исто риј ским дра ма ма на срп ском је зи ку.6 Као на ста вак ис тра жи-
ва ња по е ти ке жан ра исто риј ске дра ме и ње них сло је ви тих зна че ња, те раз вој ни 
те о риј ски и кри тич ки кон ти ну и тет у од но су две књи ге Мар те Фрајнд 7, у овој 
књи зи се мо гу ис та ћи де ло ви рас пра ве о Ко сти ће вој тра ге ди ји Пе ра Се ге ди нац 
ко ји се ти чу ути ца ја по ли тич ког кон тек ста на ње ну ре цеп ци ју (у вре ме ну на стан ка 
обе ле же ним 1848. го ди ном, а по том и Бер лин ским кон гре сом 1876‒1878). За ни мљив 
је и увид да је ре цеп ци ја уни вер зал ног аспек та оно га што је ху ма но, оп ште људ ско 
и трај но у дра ми Пе ра Се ге ди нац, па ра док сал но, би ла у нај ве ћој ме ри мо гу ћа за 
вре ме со ци ја ли зма, ка да је на ци о нал ни мо ме нат био све ден на ми ни мум. 

Као ау тор ка сту ди је о ре не сан сној ко ме ди ји,8 Мар та Фрајнд на сли чан на чин 
ак ту а ли зу је ана ло ги ју из ме ђу свој ста ва Шек спи ро вих ро ман тич них ко ме ди ја (Ка ко 
вам дра го, Бо го ја вљен ска ноћ, Мно го бу ке ни око че га, Мле тач ки тр го вац) и Ко-
сти ће ве ко ме ди је Уско ко ва љу ба или Гор да на, у ко ји ма фи гу ри ра ју пре ру ша ва ње 
ју на ки ње, ње на хра брост у опа сно сти и ве ли ко ду шност, при хва та ње не ве ро ват ног 
као ствар ног, ме ша ви на ме ло драм ског и уз ви ше ног, те нај зад срећ но раз ре ше ње.

За исто ри ју по зо ри шне кри ти ке на срп ском је зи ку, ва жан је текст о Ла зи Ко-
сти ћу као по зо ри шном кри ти ча ру, у ко јем Мар та Фрајнд уо ча ва и из два ја по се бан 
ток срп ске књи жев не кри ти ке ко ји по чи ње са Ла зом Ко сти ћем, а у ко јем као ње му 
срод не, ори ги нал не и ути цај не ау то ре из два ја То до ра Ма ној ло ви ћа и Јо ва на Хри-
сти ћа. 

Ка да је реч о огле ду по све ће ном пре во ди ма Ро меа и Ју ли је и Ри чар да Тре ћег, 
он је за пра во сво је вр сна сту ди ја о Ла зи ном раз у ме ва њу Шек спи ра, о Ла зи ном ду-
бин ском чи та њу и от кри ва њу Шек спи ра. Мар та Фрајнд ту те зу по ста вља ци ти ра-
ју ћи С. Деј Лу и са, ко ји је об ја шња вао да пе сник, пре во де ћи дру гог пе сни ка, раз-
би стра ва сво је ми сли, раз ви ја свој стил, обо га ћу је ма тер њи је зик, от кри ва ње го ве 
мо гућ но сти. Ау тор ка при ла же исто ри јат пре во да и ва ри јан те пре во да Ри чар да 
Тре ћег, са за пи та но шћу о уде лу Јо ва на Ан дре је ви ћа Јо ле са, са ана ли зом ва ри јан ти 
од тро хеј ског до јам пског де се тер ца, са на гла ша ва њем оно га што је и сам Ла за 
Ко стић на гла ша вао, да је пре во дио без до брих реч ни ка, без кри тич ких из да ња, са 
не мач ким пре во ди ма у ви ду: Шле ге ло вим, Бо ден ште то вим. Мар та Фрајнд, као и 

5 Ra mie Tar goff, John Don ne, Body and Soul, Chi ca go and Lon don: The Uni ver sity of 
Chi ca go Press 2008. 

6 Ви де ти: Zo ri ca Be ča no vić Ni ko lić. Šek spir iza ogle da la. Su kob in ter pre ta ci ja u re cep
ci ji Šek spi ro vih isto rij skih da ra ma u dva de se tom ve ku. Be o grad: Ge o po e ti ka 2007. 

7 У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем, 97‒99. 
8 Мар та Фрајнд, Драм ска илу зи ја у ен гле ској ре не сан сној ко ме ди ји, Бе о град: ИКУМ 1973. 



Иси до ра Се ку лић сво је вре ме но,9 ис ти че Ко сти ће ву не па жљи вост и са мо у ве ре ност. 
Код Ла зе Ко сти ћа се, ме ђу тим, че сто де ша ва не што што је на сва ки на чин с оне 
стра не фи ло ло ги је и акри би је: кад се до го ди да про ме ни зна че ње, као што по ка зу-
је Мар та Фрајнд на стра ни 151, и из гле да као да не раз у ме текст, он за пра во са мо 
пре во ди сми сао, жр тву је до слов ност, али пре но си зна чај игре ре чи ма. Ва жне су 
по ен те ко је из ла же ау тор ка: „За ни мљи во је да Ко стић чи та ве сти хо ве и па су се 
ко ји су те шки, а не ки од њих и да нас не до вољ но раз ја шње ни, пре во ди сло бод но 
али аде кват но, би ло да то чи ни по ин ту и ци ји или да про на ла зи сми сао из кон тек-
ста пу тем сна жне кон цен тра ци је па жње и пе снич ких мо ћи.10 И: „Ка да го во ри мо 
о Ко сти ће вом зна њу ен гле ског је зи ка, до ла зи мо не ми нов но и до дру гог, исто та ко 
за ни мљи вог пи та ња, а то је: у ко јој ме ри Ко сти ћев пре вод Ро меа и Ју ли је и Ри чар
да Тре ћег за ви сан од Шле ге ло вог?“11 За кљу чак до ко јег до ла зи: „Не мач ки пре вод 
је ско ро увек до сло ван ори ги на лу, а на оним ме сти ма где је сло бод ни ји, де ша ва се 
да је Ко сти ћев бли жи Шек спи ру од не мач ког“, мо же се из ве сти упра во на осно ву 
по дроб ног по зна ва ња делâ и ду ха два пе сни ка. У том по гле ду су, ка же ау тор ка, „...
по себ но ин те ре сант не про зне сце не у Ро меу и Ју ли ји. Њих је Ко стић пре вео нео-
бич но сло бод но, на шим из ра зи ма и до ско чи ца ма, а по су штин ском сми слу ње гов 
пре вод остао је мно го бли жи ат мос фе ри сце не, ду ху ди ја ло га и вер бал ном ва тро-
ме ту ори ги на ла не го Шле ге лов, у ко ме су ове сце не пре ве де не при лич но не спрет но 
или су из њих из о ста вље ни ве ћи де ло ви.“12 

У сту ди ји Све то за ра Пе тро ви ћа Шек спир и др Ла за Ко стић из 1986, ко ја је 
на пи са на са ци љем да на чи ни ре ви зи ју кри ти ке Бог да на По по ви ћа у ве зи са пре-
во ди ма и це ло куп ном пер цеп ци јом Шек спи ра код Ла зе Ко сти ћа, зна чај на уло га у 
од бра ни Ла зе Ко сти ћа од Бог да на По по ви ћа при пи са на је упра во Мар ти Фрајнд. 
Мо же се Ла зи, у од но су пре ма Шек спи ру, при пи са ти и не до вољ но зна ње ен гле ског, 
и по вр шност и пре ве ли ка са мо у ве ре ност, али је и акри бич ни, пе дант ни, ла сер ски 
пре ци зни Све то зар Пе тро вић до ка зао да сви пот оњи пре во ди мно го ду гу ју Ла зи 
Ко сти ћу, и да је на там ним, не ја сним, ам би ва лент ним ме сти ма код Шек спи ра, ве-
ли ки срп ски пе сник бли же ве ли ком ен гле ском пе сни ку не го фи ло ло зи.13 Мар та 
Фрајнд је у пра ву ка да ка же да се у слу ча ју Ро меа и Ју ли је, и Ри чар да Тре ћег, пре 
мо же го во ри ти о тран спо зи ци ја ма, не го о пре во ди ма, али то је мо жда био и нај бо-
љи на чин да Шек спир пр ви пут истин ски про стру ји у све сти гле да ла ца и чи та ла-
ца на срп ском је зи ку. 

Јед но „ра до сно фи на ле“ ове књи ге пред ста вља текст: Ла за Ко стић, Шек спир 
и Ви на вер – Укр штај. А ка кво би дру га чи је и би ло то фи на ле, до ра до сно, кад се 
по ла зи од Ви на ве ро вог тек ста у ко јем го во ри о три јум фу Шек спи ро вих лу дих јам-
бо ва, о та ла си ма ре чи. Син таг ма „лу ди јам бо ви“ пру жа асо ци ја тив ну пре чи цу до 
чи ње ни це да су сва тро ји ца – Ви ли јам Шек спир, Ла за Ко стић и Ста ни слав Ви на вер 
– би ли „лу ди та лен ти“, има ли „лу де енер ги је“. Мар та Фрајнд је у пра ву кад ка же 
да Ви на вер Шек спи ра гле да кроз Ла зу Ко сти ћа, да га мо жда и од већ иде а ли зу је у 
ро ман тич ном сми слу, те да до не кле пре ви ђа, као што ка же ау тор ка, да је Шек спир 
био пе сник и дра ма тург, али и „на да ре ни и про му ћур ни по слов ни чо век ко ји је, 

9 Иси до ра Се ку лић, Ла за Ко стић као пре во ди лац с ен гле ског и на ен гле ски, у: Ла за 
Ко стић, при ре дио Мла ден Ле ско вац, Бе о град: СКЗ, 1960, 214‒216. 

10 У тра га њу за Ла зом Ко сти ћем, 154. 
11 Исто, 155. 
12 Исто. 
13 Све то зар Пе тро вић, Шек спир и др Ла за Ко стић, у: Sve to zar Pe tro vić, Spi si o sta ri joj 

knji žev no sti. Be o grad: Fa bri ka knji ga 2007, 269. 



ком би на ци јом та лен та са свим рас по ло жи вим са вре ме ним је зич ким и те а тар ским 
сред стви ма ство рио драм ски об лик вр хун ског ква ли те та, али и огром них ко мер-
ци јал них по тен ци ја ла?“14 Да Ви на вер не го во ри, пи та се Мар та Фрајнд, о ње го вој 
срп ској ре ин кар на ци ји, ро ман ти чар ском, омла дин ском пе сни ку Ла зи Ко сти ћу? 
Ау тор ка је у пра ву као скру пу ло зни фи ло лог, као исто ри чар књи жев но сти и кул-
ту ре. Ту ње ну сум њи ча вост пре ма ро ман тич ном за но су у ре цеп ци ји књи жев но сти 
и Шек спи ро ве дра ме раз у ме ли би и по хва ли ли и пред став ни ци но вог исто ри зма 
и кул тур ног ма те ри ја ли зма. На рав но да ни Ла за Ко стић ни Ви на вер не са гле да ва-
ју свeукупни Шек спи ров ха би тус у свим ње го вим ди мен зи ја ма, али и је дан и дру-
ги не по гре ши во про ди ру до Шек спи ро вог пе снич ког је згра. Мо гло би се, на и ме, 
ар гу мен то ва но твр ди ти да су Ла за Ко стић и Ви на вер, ка да је о Шек спи ру реч, у 
пра ву и ка да ни су у пра ву, јер им, упр кос фи ло ло шким не пре ци зно сти ма, не из-
ми че ау тен тич на ко му ни ка ци ја са Шек спи ро вим де лом. Ре кло би се да се с тим 
сла же и Мар та Фрајнд, ко ја сву тро ји цу чи та са истом енер ги јом са ко јом су се они 
уза јам но укр шта ли. 

Др Зо ри ца С. Бе ча но вић Ни ко лић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду 

Фи ло ло шки фа кул тет 
Ка те дра за оп шту књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти 
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АП ДАЈК ПО НО ВО У БЕ О ГРА ДУ: ПЕ ТА БИ ЈЕ НАЛ НА  
КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА ДРУ ШТВА ЏОН АП ДАЈК

Пр ви пут из ван Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва чла но ви Дру штва Џон Ап
дајк оку пи ли су се на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, где је од 1. до 5. ју на 
одр жа на пе та би је нал на кон фе рен ци ја овог удру же ња. Уче сни ци из че тр на ест 
зе ма ља, од САД, пре ко Ка на де, Ир ске, Фран цу ске, до Изра е ла, Ру си је, Ин ди је, 
Ја па на и Ср би је из ло жи ли су пре ко три де сет ре фе ра та о раз ли чи тим аспек ти ма 
Ап дај ко ве про зе – од пре во ђе ња, ре цеп ци је и по е ти ке, пре ко ин тер тек сту ал них и 
ком па ра тив них ту ма че ња, до ре ли гиј ских, дру штве но-кул тур них и по ли тич ких 
те ма. Ка ко је ди рек тор ка кон фе рен ци је, про фе сор ка Уни вер зи те та у Бе о гра ду Би-
ља на Дој чи но вић оце ни ла уо чи отва ра ња ску па, јед на од основ них иде ја би ла је 
об на вља ње ин те ре со ва ња за ства ра ла штво Џо на Ап дај ка, та ко да је овај до га ђај 
био од из у зет но ве ли ког зна ча ја ка ко за ака дем ску за јед ни цу та ко и за ши ру чи та-
лач ку пу бли ку, чи му је умно го ме до при не ла и ве ли ка ме диј ска про пра ће ност кон-
фе рен ци је. 

Су срет нај зна чај ни јих свет ских и до ма ћих из у ча ва ла ца Ап дај ко вог ства ра-
ла штва, као и ис так ну тих пре во ди ла ца и књи жев ни ка ко ји су по зна ва ли овог ве-
ли ка на аме рич ке и свет ске књи жев но сти, био је у зна ку го ди шњи ца ‒ по ла ве ка 
ро ма на Па ро ви, че ти ри де це ни је ро ма на The Co up, три де сет го ди на од об ја вљи ва-
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ња ро ма на S., че тврт ве ка од об ја вљи ва ња пе снич ких збир ки Col lec ted Po ems и 
Lo ve Fac to ri es, две де це ни је од збир ке при ча Bech at Bay и де сет го ди на од пост-
хум но об ја вље ног ро ма на The Wi dows of East wick. По себ ну сим бо ли ку, ипак, но-
си ла је че тр де се та го ди шњи ца од Ап дај ко ве по се те Бе о гра ду 1978. го ди не, ка да је 
био гост Ок то бар ских су сре та пи са ца одр жа них у На род ној би бли о те ци. 

Раз го во ре је отво рио је дан од нај ве ћих бри тан ских и свет ских са вре ме них 
пи са ца Ијан Ме кју ан, ко ји је го во рио о зна ча ју Ап дај ко вог де ла, али и Ап дај ку као 
ве ли ком узо ру. Уче сни ци ма су по себ но дра го це на би ла Ме кју а но ва за па жа ња и 
анег до те из крат ко трај ног при ја тељ ства са Ап дај ком, ко је је из про фе си о нал ног 
убр зо пре ра сло у ду бо ко лич но – од те ле ви зиј ског ин тер вјуа до јед ног „ду гог“ 
ви кен да ко ји су Ме кју а но ви про ве ли код Ап дај ко вих, а ко ји је, ре кло би се, био 
до во љан да Ме кју ан на се бе пре у зме бри гу о ле га ту јед ног од нај чи та ни јих аме-
рич ких и свет ских пи са ца 20. ве ка. 

Лич ну но ту но си ло је и дру го пле нар но пре да ва ње, ко је је одр жао Алек сан дар 
Шур ба нов, шек спи ро лог и пре во ди лац Ап дај ка на бу гар ски, про фе сор еме ри тус 
Уни вер зи те та у Со фи ји, ко ји је го во рио о иза зо ви ма са ко ји ма се су сре тао при ли-
ком пре во ђе ња Ап дај ко вог ро ма на Гер тру да и Кла у ди је. Шур ба нов је то ком пре-
во ђе ња био у кон так ту са ау то ром ко ји му је екс клу зив но дао до дат ни текст ко ји 
са да по сто ји са мо у бу гар ском пре во ду, о че му је по себ но би ло ре чи то ком пре да-
ва ња. При ли ком пре во ђе ња Ап дај ко вог ома жа Шек спи ро вом Ха мле ту, Шур ба нов 
се су сре тао са број ним по те шко ћа ма на свим ни во и ма, од фо нет ског пре ко лек сич-
ког до ни воа ре че ни це, а уче сни ци ма је пред ста вио не ко ли ко нај ком плек сни јих 
про бле ма и ре ше ња. Пре ва зи ла же ње је зич ких и кул ту ро ло шких ба ри је ра на ко је 
пре во ди лац не из бе жно на и ла зи по себ но је ком пли ко ва ла чи ње ни ца да је овај пут 
де ло ко је је би ло по треб но пре ве сти и ре кон стру и са ти уну тар дру гог је зи ка и кул-
ту ре ујед но и са мо по се би ре кон струк ци ја, об ја снио је Шур ба нов. 

Нај мла ђи син Џо на Ап дај ка, ва јар Мајкл Ап дајк, био је тре ћи по ча сни го вор ник 
на кон фе рен ци ји. Он је са уче сни ци ма кон фе рен ци је по де лио де та ље са европ ског 
пу то ва ња по ро ди це Ап дајк од пре по ла ве ка, бо га то илу стру ју ћи при по ве да ње 
фо то гра фи ја ма из лич не ар хи ве. При сут ни су у сли ка ма ко је све до че о Ап дај ко вој 
ве ли кој љу ба ви пре ма фо то гра фи ји, али и ка рак те ри стич ном сми слу за ху мор ко ји 
ни је огра ни чен на пи са ну реч, мо гли да пре по зна ју пеј за же, ен те ри је ре и си ту а ци-
је ко је су ин спи ри са ле не ка од нај ве ћих де ла аме рич ке књи жев но сти. У Ап дај ко вим 
фо то гра фи ја ма као ду бо ко лич ним ути сци ма, али и ко мен та ри ма на тре нут но 
окру же ње, оку пље ни су тра га ли за мо гу ћим за ме ци ма Ап дај ко вих ис при ча них, а 
по себ но не ис при ча них ве ли ких при ча, ко је је Мајкл Ап дајк овом при ли ком на го-
ве стио.

Осим три по ча сна пре да ва ња, одр жа не су још че ти ри пле нар не се си је – о 
пре во ђе њу Ап дај ка, о ре цеп ци ји Ап дај ко вих де ла из ван САД, о Ап дај ко вим рет ко 
об ра ђи ва ним де ли ма, и о Ап дај ку и по ли ти ци. Ива на Ђу рић Па у но вић је го во ри ла 
о пре во ђе њу као ви ду књи жев не кри ти ке на при ме ру из ван ред ног срп ског пре во да 
Ап дај ко вог ро ма на Па ро ви Алек сан дра Са ше Пе тро ви ћа (пре да ва ње је осми шље-
но у ко а у тор ству са Зо ра ном Па у но ви ћем). У из ла га њу на сло вље ном Ви ше од по ла 
ве ка пре во ђе ња Ап дај ка у Ср би ји Мир ја на Да ни чић, Сан дра Јо си по вић и Ми ли ца 
Абра мо вић пред ста ви ле су до са да нај све о бу хват ни је ис тра жи ва ње о пре во ди ма 
Ап дај ко вих де ла на срп ски је зик, као и из вод из два ин тер вјуа са Ап дај ко вим пре-
во ди о ци ма ко је су спро ве ле за ту при ли ку, Да ви дом Ал ба ха ри јем и Сергејoм Ма-
цу ром. Ра дој ка Вук че вић је у пле нар ној се си ји Ап дај ко ва ре цеп ци ја у ино стран ству 
го во ри ла о кри тич кој ре цеп ци ји Ап дај ко вих Па ро ва у Ср би ји и Цр ној Го ри, а 
уче сни ци ма је по себ но за ни мљи ва би ла при ча о од је ци ма Па ро ва у срп ској књи-
жев но сти и мо гу ћим ути ца ји ма ко је је овај ро ман из вр шио на пи сце на те ри то ри ји 
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не ка да шње Ју го сла ви је, по себ но Ср би је и Цр не Го ре. Слич ном те мом се ба ви ла и 
Ол га Ка ра сик, из пер спек ти ве пре во да и ре цеп ци је Ап дај ка у Ру си ји, са по себ ним 
освр том на па ра док сал ну си ту а ци ју у Со вјет ском Са ве зу, ка да су при ка зи Ап дај-
ко вих де ла ре дов но из ла зи ли у књи жев ним ча со пи си ма, али де ла са ма по се би у 
то вре ме ни су пре во ђе на. Та ка ши На ка та ни се пак ба вио иза зо ви ма пре во ђе ња 
Ап дај ка у Ја па ну за вре ме хлад но ра тов ске по ли ти ке ка да су де ла по пут Па ро ва 
по че ла да се ту ма че као пред став ник аме рич ке кул ту ре и по ли ти ке. 

У тре ћој пле нар ној се си ји, ко ја се у ве ли кој ме ри на до ве зи ва ла на пр ве две, уче-
сни ци су слу ша ли о пре во ђе њу Ап дај ка на гру зиј ски је зик на при ме ру при че To mor
row and To mor row and So Forth (На тиа Ква ча кид зе), као и о пре во ду јед не од нај по-
зна ти јих Ап дај ко вих при ча, А&Р, на ман да рин ски је зик у сми слу ре кон стру и са ња 
Ап дај ко ве тех ни ке то ка све сти у кон тек сту дру гог је зи ка и кул ту ре (Веи-лун Лу). У 
окви ру исте се си је Ме тју Аспри Гир го во рио је о Ап дај ко вим збир ка ма књи жев них 
при ка за и есе ја, иза чи јих се „скром них на сло ва“ кри је не ве ро ват но ам би ци о зан 
по ду хват, па би се не ке од ових ко лек ци ја мо гле ока рак те ри са ти као ан то ло ги је.

Ве ли ки број ре фе ра та из ло жен је у па ра лел ним се си ја ма. Пр вог да на кон фе-
рен ци је би ло је ре чи о ком па ра тив ним ту ма че њи ма Ап дај ка, нај пре у кон тек сту 
про зе Ија на Ме кју а на (Зо ри ца Ђер го вић-Јок си мо вић и Јо ва на Срећ ко вић), али и о 
пи та њи ма ау тен тич но сти у Ап дај ко вој ау то фик ци ји (Алек сан дра Гла ва ни ко ва), 
док је у па ра лел ној се си ји Ап дај ко во ства ра ла штво ту ма че но кроз при зму раз ли-
чи тих умет нич кох жан ро ва, од сли кар ства (Фло рен ти на Ан гел), пре ко му зи ке 
(Ми на Ђу рић), до фи гу ре умет ни ка и умет нич ког ства ра ња као пре о бли ко ва ња 
ствар но сти (Џејмс Плат). У се си ји Вр ло аме рич ки Ап дајк Џејмс Шиф је го во рио о 
фи гу ри аме рич ког пред сед ни ка у Ап дај ко вој про зи, ко ја не са мо што Ап дај ко ва 
де ла по ста вља у од ре ђе ну дру штве но-исто риј ску ра ван већ и слу жи као пер со ни-
фи ка ци ја са ме Аме ри ке. По ли тич ким пи та њи ма се ба вио и Ме тју Кох, ко ји је де ла 
Џо на Ап дај ка по сма трао у кон тек сту „ла жних ве сти“, док је Шон О’Хер у свом 
из ла га њу раз ма трао Ап дај ков од нос пре ма беј збо лу као и аме рич кој кул ту ри уоп-
ште. Па ра лел но се од ви ја ла се си ја о па ро ди ји и пре сту пу код Ап дај ка, у ко јој су 
из ла га ли Зо ри ца Бе ча но вић-Ни ко лић, Скот Дил и Еј вис Хју ит. Док је Зо ри ца Бе-
ча но вић-Ни ко лић раз ма тра ла уло гу па ро ди је и Ап дај ко во про ши ри ва ње мо ти ва 
и еле ме на та при че из Шек спи ро вог Ха мле та у кон тек сту кре и ра ња мо дер них ми-
то ва од раз ли чи тих умет нич кох ва ри ја ци ја, Скот Дил се фо ку си рао на жи вот по-
зна тог Ап дај ко вог ју на ка Хен ри ја Бе ка и Ап дај ков од нос пре ма те лу, док је Еј вис 
Хју ит кон тра сти ра ла про зу Џо на Ап дај ка и Деј ви да Фо сте ра Во ла са. Усле ди ла је 
се си ја по све ће на но вим пер спек ти ва ма по зна тих при ча, у ко јој су го во ри ли Ро берт 
М. Ла шер и Ро берт Мо рас, као и па ра лел на се си ја о но вом чи та њу Ап дај ко вог ро-
ма на Те ро ри ста, из пер спек ти ве хлад но ра тов ских тен зи ја (Да мја на Мра о вић 
О’Хер), по е ти ке и по ли ти ке хи ги је не (Алек сан дра Ву ко тић) и од но са учи те ља и 
уче ни ка (Ари сти Трен дел).

По след њег да на одр жа не су две па ра лел не се си је, о тра га њу за иден ти те том 
и сли ци бра ка и по ро ди це у Ап дај ко вој про зи. Те мом ста ре ња у ро ма ни ма По тра
жи мо је ли це и Удо ви це из Ис тви ка ба ви ла се Ка зу ко Ка ши ха ра, Пра ди пра Сен-
гуп та је раз ма трао пи та ња сек су ал но сти ана ли зи ра ју ћи се ћа ње и сан Ап дај ко вих 
ју на ка, док је Сер геј Ма цу ра ис пи ти вао мит ску струк ту ру ро ма на Кен та ур у све-
тлу иро ни је. У па ре лел ној се си ји Лин Ле бо виц-Вај тхед је го во ри ла о ути ца ју „сек-
са као ре ли ги је“ на по ро дич не вред но сти у Па ро ви ма, Алек сан дра Же жељ-Ко цић 
се ба ви ла те мом бра ка у Ап дај ко вој про зи, а Ра дој ка Јев тић је по сма тра ла Ап дај ков 
Ис твик као „ми ми кри ју Аме ри ке“.

Ко нач но, за вр шна пле нар на се си ја о Ап дај ку и по ли ти ци на ко јој су го во ри-
ли Би ља на Дој чи но вић, за тим Сил ви Ма те, про фе сор ка Уни вер зи те та Екс-Мар сеј 



у Фран цу ској, Јо ав Фро мер, пре да вач на Уни вер зи те ту у Тел Ави ву, Скот Дил, 
пре да вач на Уни вер зи те ту Кејс Ве стерн Ри зорт, и мо де ра тор Џејмс Плат, про фе сор 
на Уни вер зи те ту Ве сли јан у Или но и су и пред сед ник Дру штва Џон Ап дајк, ујед но 
је озна чи ла и за тва ра ње кон фе рен ци је. Па не ли сти су го во ри ли о по ли тич ким аспек-
ти ма Ап дај ко ве про зе, ис пи ту ју ћи мо гу ће по ли тич ке иде је и стре мље ња у ње го вом 
ства ра ла штву. По се бан на гла сак, ме ђу тим, био је на са вре ме ним по ли тич ким про-
бле ми ма, по себ но на пи та њу да ли је чу ве ни Ап дај ков ју нак Зе ка Анг стром пред-
ви део Трам по ве гла са че. Је дан од за кљу ча ка па не ли ста био је да је Ап дај ко во ства-
ра ла штво по себ но ак ту ел но у ери До нал да Трам па, и да би од го во ре на по ли тич ке 
иза зо ве са вре ме ног дру штва мо жда тре ба ло по тра жи ти у књи жев ним де ли ма.

Глав ни про грам кон фе рен ци је пра тио је низ ак тив но сти, од пер фор ман са 
Ба ла да о Хен ри ју Бе ку Џо на та на Хо ло на, ко ји је за сно ван на при ча ма о исто и ме ном 
ли ку, и ко ји је из ве ден у про сто ри ја ма Удру же ња књи жев ни ка, где је Ап дајк ок то-
бра 1978. одр жао кон фе рен ци ју за штам пу, пре ко по се та му зе ји ма и зна ме ни то-
сти ма, до це ло днев не екс кур зи је. Ка ко је кон фе рен ци ја Дру штва Џон Ап дајк пр ви 
пут одр жа на из ван САД, из ме ђу оста лог, упра во због бо рав ка овог ве ли ког пи сца 
у Бе о гра ду пре че тр де сет го ди на, про грам ску па је, ре чи ма ди рек тор ке кон фе рен-
ци је, у ве ли кој ме ри сле дио Ап дај ко ву та да шњу пу та њу. Та ко је за кључ на се си ја 
сим бо лич но одр жа на у На род ној би би ло те ци Ср би је, где је Ап дајк го во рио 1978, 
ка да је био гост Ок то бар ских су сре та пи са ца. Сло бод но мо же мо ре ћи да је 2018. 
Ап дајк по но во био у Бе о гра ду, а уви ди до ко јих су до шли из у ча ва о ци ње го вог де ла 
ука за ли су на све жи ну и ак ту ел ност Ап дај ко ве про зе, ко ја пре ва зи ла зи ге о по ли-
тич ке и кул тур но-исто риј ске гра ни це.

На по слет ку, чла но ви Дру штва Џон Ап дајк су Пе ту би је нал ну кон фе рен ци ју 
јед но гла сно оце ни ли нај у спе шни јом до са да, а бо ра вак у Бе о гра ду је ин спи ри сао 
пред сед ни штво Дру штва Џон Ап дајк да до не се од лу ку да и сва ка дру га на ред на 
кон фе рен ци ја бу де ор га ни зо ва на ван Аме ри ке. Ова од лу ка ће по себ но до при не ти 
не го ва њу на сле ђа и про ду бљи ва њу уви да у бо га то ства ра ла штво Џо на Ап дај ка 
ши ром све та, али и прог но зи ра ном об на вља њу ин те ре со ва ња за ње го ва де ла ко ја 
на ста вља ју да нас ин спи ри шу и де це ни ју на кон смр ти овог ве ли ког пи сца.

Др Алек сан дра Ч. Ву ко тић
Уни вер зи тет у Бе о гра ду

Фи ло ло шки фа кул тет 
Од сек за ан гли сти ку

Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
anja ma ric @gmail.com
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ПРОФ. ДР ЉУ БИ ША ЈЕ РЕ МИЋ 
(1938‒2018)

Че твр тог jу на 2018. пре ми нуо је у Бе о гра ду у осам де се тој го ди ни жи во та др 
Љу би ша Је ре мић, ис так ну ти књи жев ни кри ти чар и те о ре ти чар, ду го го диш њи про-
фе сор Фи ло лош ког фа кул те та у Бе о гра ду.

Љу би ша Је ре мић ро ђен је 28. ок то бра 1938. го ди не у Кња жев цу. Ди пло ми рао је 
на Ка те дри за општу књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти Фи ло лош ког фа кул те та 
у Бе о гра ду, где је и ма ги стри рао, а по том и док то ри рао. Го то во цео рад ни век про вео 
је на ис тој ка те дри, про шав ши пут од аси стен та до ре дов ног про фе со ра и управ-
ни ка. Био је члан ре дак ци ја ча со пи са Ви ди ци, Књи жев не но ви не и Књи жев ност, 
би бли о те ке Са вре ме ник Срп ске књи жев не за дру ге, Но ли то ве се ри је Пе де сет срп
ских ро ма на, а не ко ли ко го ди на ра дио је и као уред ник у из да вач кој ку ћи БИГЗ у 
Бе о гра ду. Об ја вио је збир ку при по ве да ка Ју тро му дри је (1965), ан то ло ги ју Но ва 
срп ска при по вет ка (1972) и књи ге књи жев но и сто риј ских и књи жев но кри тич ких 
сту ди ја Про за но вог сти ла (1978), Тра гич ки ви до ви ста ри јег срп ског ро ма на (1987), 
Глас из вре ме на (1993), О срп ским пи сци ма (2007), Ма ла књи га о Тол сто ју (2007) 
и Књи жев ност раз ли ке. Дру га књи га о срп ским пи сци ма (2009). До бит ник је ве ћег 
бро ја углед них на гра да: „Ми лан Бог да но вић“ (1979), „Иси до ра Се ку лић“ (1987), 
„Ста ни слав Ви на вер“ (1994), „Ђор ђе Јо ва но вић“ (2007) и „Бо ри слав Стан ко вић“ (2008). 

У се ћа њи ма на Љу би шу Је ре ми ћа, ко ји ми је био на став ник, а по том и ду го-
го диш њи ко ле га и при ја тељ, увек се вра ћам на шим пр вим су сре ти ма из мо јих 
сту дент ских да на. Има ла сам сре ћу да бу дем на сту ди ја ма опште књи жев но сти 
кра јем 1960˗их, ка да је он, као млад аси стент, по чео да ра ди на тој слав ној и та да 
ути цај ној ка те дри, где ће ду го го ди на др жа ти ве о ма по се ће не и це ње не кур се ве о 
европ ском ро ма ну 19. и 20. ве ка. Ме не је при по ве дач ка про за нај ви ше и за ни ма ла, 
па сам са не стр пље њем оче ки ва ла по че так ње го вих пре да ва ња. Већ сам би ла про-
чи та ла ње го ву збир ку при по ве да ка Ју тро му дри је, ко ја је на ме не оста ви ла сна жан 
ути сак. Је ре ми ћев при по ве дач ки ве нац ‒ ка ко ће сам ка сни је на зва ти та кав те мат-
ски по ве зан низ при по ве да ка ‒ об ја вљен је у еди ци ји ме ђу мла ди ма ути цај ног 
ча со пи са Ви ди ци и на и шао је на ве о ма до бар при јем. Би ло је то де ло већ из гра ђе ног 
пи сца мо дер ног сен зи би ли те та, ко ји о круп ним ег зи стен ци јал ним пи та њи ма го во ри 
осла ња ју ћи се пр вен стве но на по ет ску сна гу и су ге стив ност до ча ра них жи вот них 
по је ди но сти. На жа лост, Љу би ша Је ре мић је по сле тог пр вен ца од у стао од об ја вљи-
ва ња умет нич ке про зе. Ка кви год би ли ње го ви мо ти ви, а би ће да су у пи та њу би ли 
скром ност и са мо кри тич ност, то мла да лач ко ства ра лач ко ис ку ство мо ра ло је од-
и гра ти уло гу и у раз ви ја њу ње го вог осо бе ног кри тич ког при сту па књи жев но сти. 

Мо ја сту дент ска ге не ра ци ја фор ми ра ла се у от по ру про тив тен ден ци ја ко је су 
пре о вла ђи ва ле у до ма ћој кри ти ци то ком пе де се тих и ше зде се тих го ди на. Про ти ви-
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ли смо се иде о лош ком дог ма ти зму и упрош ће ном ми ме тич ком схва та њу књи жев-
но сти, по зи ти ви стич ком го ми ла њу чи ње ни ца, по врш ном и им пре си о ни стич ком 
пи са њу. Ка те дра за општу књи жев ност и те о ри ју књи жев но сти да ва ла нам је чвр-
сто упо риш те у на шем тра га њу за дру га чи јим пу тем. Већ на по чет ку сту ди ја, од 
на став ни ка ка кви су би ли Ни ко ла Ми ло ше вић или Иво Тар та ља и од на шег про-
фе со ра Во ји сла ва Ђу ри ћа, ко ји нас је све оку пљао на општем се ми на ру, учи ли смо 
да књи жев не по ја ве по сма тра мо у ши ро ком, европ ском и свет ском окви ру, да ми-
сли мо те о риј ски, си сте ма тич но и ко хе рент но и да сво ју ми сао ја сно ис ка зу је мо. Исту 
ту шко лу за вр шио је пре нас и Љу би ша Је ре мић. Он је као пре да вач то ме до дао 
сво ја зна ња из те о ри је и исто ри је при по ве дач ке про зе, свој из у зе тан ен ту зи ја зам 
и жар, а из над све га свој са свим по се бан дар кри тич ког чи та ња и раз у ме ва ња. 

До ла зак Љу би ше Је ре ми ћа на Ка те дру за општу књи жев ност зна чио је за нас, 
ње го ве пр ве слу ша о це, ве о ма мно го. На не ке од нас из вр шио је и пре су дан ути цај. 
Од ње га смо по ступ но упо зна ва ли исто риј ску по е ти ку ро ма на, од Дон Ки хо та и 
Стер на, пре ко ен гле ских и фран цу ских ре а ли ста, Тол сто ја и До сто јев ског, Фло бе ра 
и Хен ри ја Џеј мса, до Џој са, Вир џи ни је Вулф и Фок не ра. Исто вре ме но, са вла да ва-
ли смо кри тич ку тер ми но ло ги ју, слу ша ли о ру ском фор ма ли зму, Бах ти ну, Кај зе ру, 
Бу ту, Ус пен ском. Нај ви ше смо, ме ђу тим, на у чи ли из ње го вих суп тил них и под сти-
цајних ана ли за са мих књи жев них тек сто ва. Ње гов при ступ про зи за сни вао се на 
по у зда ним зна њи ма из са вре ме не на ра то ло ги је, али ни ка да ни је био ре зул тат при-
ме не не ке од ре ђе не на ра то лош ке те о ри је. Те о ри ја је за ње га по сто ја ла за рад књи жев-
но сти, а не обр ну то; кри тич ки пој мо ви и ме то до лош ка пер спек ти ва при ла го ђа ва ли 
су се кон крет ном пред ме ту. Кри тич ки апа рат слу жио је то ме да се де ло сме сти у 
ши ри жан ров ски и ево лу тив ни кон текст и што па жљи ви је про чи та, да се што бо ље 
утвр ди ње гов до при нос раз во ју жан ра и ње го ва умет нич ка вред ност. На те о риј ском 
пла ну, Љу би ша Је ре мић пош то вао је не ко ли ко те мељ них прин ци па, на ко је се да-
нас су ви ше че сто за бо ра вља. Ма да је умет ност ре чи по сма трао и у ши рем кул тур-
ном и друш тве ном окви ру, ау тен тич на књи жев на тво ре ви на за ње га ни је би ла ни 
од раз ствар но сти ни про јек ци ја би ло ка кве кон крет не иде о ло ги је већ за се бан свет 
ство рен умет нич ким сред стви ма. Циљ кри ти ке био је про ни ца ње у уну траш њу 
ор га ни за ци ју то га све та – у онај бес ко нач ни ла ви ринт спо је ва, ка ко је во лео да ци-
ти ра Тол сто ја – да би се дош ло до што пот пу ни јег раз у ме ва ња зна чењ ске сло же но сти 
де ла и осве тли ли из во ри ње го вог има ги на тив ног де ло ва ња. Се ман тич ки аспект 
био је при том нео дво јив од на ра тив не фор ме; ана ли за и ин тер пре та ци ја пред ста-
вља ле су два аспек та истог про це са. Не ка од ње го вих кри тич ких чи та ња и да нас 
жи во пам тим. У пам ће ње су ми се, на при мер, уре за ла ка зи ва ња о Тол сто је вом 
Се ва сто по љу у ма ју, о сим бо лич кој функ ци ји де та ља у Ра ту и ми ру, о гро те сци у 
Злим ду си ма До сто јев ског. И ни смо са мо ми, ње го ви пр ви слу ша о ци, би ли под 
сна жним ути ском ње го вих ре чи. Слич но ће ње го ве кур се ве при ма ти и број не на-
ред не ге не ра ци је. Наш знат но мла ђи ко ле га Вла ди мир Зо рић, са да про фе сор на 
Уни вер зи те ту у Но тин ге му, ис при чао ми је, на вест о Љу би ши ној смр ти, ка ко не 
мо же да за бо ра ви јед но ње го во пре да ва ње о Го го ље вим Мр твим ду ша ма одр жа но 
у не чи јем при ват ном ста ну 1998, у вре ме ка да је Ка те дри из по ли тич ких раз ло га 
био при вре ме но оне мо гу ћен рад на фа кул те ту. 

У че му је би ла тај на тог Љу би ши ног из у зет ног де ло ва ња на слу ша о це? Ствар 
ни је са мо у то ме да је он био вешт, на дах нут и убе дљив го вор ник, ма да су ре чи тост 
и ве ра у зна чај оног што ис ка зу је, не сум њи во, до при но си ли ње го вом успе ху код 
сту де на та. Уз бу дљи ва ни је би ла усме на ре то ри ка већ са мо ње го во чи та ње књи жев-
ног тек ста, ко је се јед на ко до бро ис ка зи ва ло и у пи са ној фор ми. Ње го ва кри тич ка 
ту ма че ња би ла су исто вре ме но плод зна ња и та лен та, ужи вља ва ња и ра ци о нал не 
ана ли зе, или, ка ко је сам фор му ли сао, а Јо ван Де лић ис та као у на сло ву свог пред-



го во ра ње го вој књи зи О срп ским пи сци ма, у пи та њу је био спој „те о риј ске ин те ли-
ген ци је“ и „кри тич ке има ги на ци је“. Као при мер тог ње го вог по себ ног уме ћа мо гао 
би да по слу жи на пис Мр ља од сте а ри на на тра фи кан то вом под брат ку, пр во бит но 
об ја вљен у збир ци Глас из вре ме на, а по том у Ма лој књи зи о Тол сто ју, где се јед на 
спо ред на епи зо да Ане Ка ре њи не ту ма чи као „жи жа“ ко ја ду бин ски осве тља ва и 
глав не те ме тог сло же ног ро ма на и по е ти ку на ко јој он по чи ва. Љу би ша Је ре мић 
је умео да отво ри са свим но ве пер спек ти ве у гле да њу на књи жев но де ло, та ко да 
оно ожи ви пред слу ша о цем (или чи та о цем) у свој сво јој уну траш њој ди на ми ци и 
се ман тич ком бо гат ству, ус по ста вља ју ћи ко ре спон ден ци ју са на шим вла сти тим 
до жи вља јем све та и под сти чу ћи нас на раз миш ља ње. На ње го вим ча со ви ма ни смо 
је ди но учи ли ка ко да чи та мо већ смо сти ца ли и свест о при влач но сти, сми слу и 
кре а тив ном по тен ци ја лу са мих књи жев них сту ди ја. 

Исто вре ме но са сво јим ака дем ским де ло ва њем, Љу би ша Је ре мић се тих го-
ди на ин тен зив но ба вио и пра ће њем нај но ви јих по ја ва у до ма ћој књи жев но сти. 
Ње го во за ла га ње за тзв. но ву срп ску про зу, за ства ра лаш тво пи са ца мла ђе и нај-
мла ђе ге не ра ци је, све до чи ло нам је о то ме да се на уч ни рад мо же спо ји ти са жи вим 
кри тич ким ан га жма ном. За нас, ко ји смо тек учи ли за нат, то је био под сти цај да 
дра го це на зна ња сте че на у учи о ни ци по ку ша мо при ме ни ти на те ку ћу књи жев ну 
про дук ци ју, по не кад и бу квал но на пр ва де ла на ших врш ња ка и ко ле га са сту ди ја. 
Ње гов при мер нас је уве ра вао да се и о нај но ви јој до ма ћој књи жев но сти мо же пи-
са ти јед на ко струч но и сту ди о зно и су ди ти јед на ко озбиљ но и од го вор но као и о 
ве ли ким де ли ма свет ских пи са ца. У том по гле ду, он је ути цао на це лу та даш њу 
мла ђу ге не ра ци ју кри ти ча ра.

Од шест књи га, ко ли ко об у хва та ње гов кри тич ки опус, са мо јед на, Ма ла књи
га о Тол сто ју, об ја вље на тек по за вр шет ку на став нич ке ка ри је ре, ди рект но је по-
ве за на са про бле ма ти ком ко јој су би ли по све ће ни ње го ви уни вер зи тет ски кур се ви. 
Она укљу чу је по гла вља о ства ра лаш тву мла дог Тол сто ја, о Ра ту и ми ру и Ани Ка ре
њи ни, о уну траш њем мо но ло гу код Тол сто ја и Џој са. На ста ла на осно ву ду го го диш њег 
из у ча ва ња и при мар не и се кун дар не ли те ра ту ре, пи са на та ко да бу де при сту пач на 
и из ван кру га струч ња ка, она са др жи ори ги нал но ви ђе ње Тол сто ја као пи сца, про-
ве ра ва но усме ним ка зи ва њем ге не ра ци ја ма сту де на та. На жа лост, та књи га је да нас 
све што је у штам па ној фор ми оста ло од ње го вих уни вер зи тет ских пре да ва ња. Да 
ли због скром но сти или због све сти да на ци о нал на књи жев ност, је зич ки и кул тур-
но нај бли жа, а са мнош твом не ре ше них пи та ња и на уч них иза зо ва, пред ста вља 
при о ри тет но под руч је ра да, он се го то во у пот пу но сти по све тио пи са њу о до ма ћем 
про зном ства ра лаш тву.

На том пла ну, Љу би ша Је ре мић оста ће нај ви ше за пам ћен по свом не по сред-
ном учеш ћу у књи жев ним зби ва њи ма са кра ја ше зде се тих и по чет ка се дам де се тих 
го ди на. Ње го ва ан то ло ги ја Но ва срп ска при по вет ка, са обим ним и са др жај ним 
пред го во ром, би ла је смео по ку шај ре ва ло ри за ци је про зног на сле ђа прет ход них 
две ју де це ни ја и афир ми са ла је ства ра лаш тво ни за са свим мла дих и још не по твр-
ђе них ау то ра. Он је лу цид но уо чио и већ у том пред го во ру, а по том и у ни зу дру гих 
тек сто ва фор му ли сао но ви не ко је су у срп ску књи жев ност уне ли пи сци по пут Дра-
го сла ва Ми ха и ло ви ћа, Ви до са ва Сте ва но ви ћа, Ми ли са ва Са ви ћа, Ми ро сла ва Јо си ћа 
Виш њи ћа или Ра до сла ва Бра ти ћа. О про зи та кве ори јен та ци је, ко ју су нео сно ва но 
на зи ва ли ствар но сном, а у ко јој је он на ла зио нов од нос пре ма је зич кој и жи вот ној 
гра ђи и но ве ви до ве по ет ског и сим бо лич ког го во ра, на пи сао је не ке од сво јих нај-
бо љих кри тич ких тек сто ва. И ма да је ау то ри ма про зе но вог сти ла, а по себ но Дра-
го сла ву Ми ха и ло ви ћу, остао при вр жен до сво јих по след њих ра до ва, та ње го ва 
при вр же ност не би тре ба ло да ба ци у за се нак оста ла ње го ва књи жев на ин те ре со-
ва ња, ко ја укљу чу ју ве о ма ра зно вр сну про бле мат ку. 



Пр ва Је ре ми ће ва књи га кри ти ка Про за но вог сти ла са ста вља на је, ка ко је сам 
за бе ле жио, исто вре ме но са на ста ја њем но ве про зе чи ју је ино ва тив ност пред у зео 
да опи ше и ко јој ће по све ти ти ве ћи ну уне тих тек сто ва. Већ у тој кри тич ки нај ан-
га жо ва ни јој ње го вој књи зи пред ста вљен је и ши ри књи жев но и сто риј ски кон текст 
у ко ји је ва ља ло сме сти ти но ве по ја ве. Уз оглед Ка зи ва ња Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа 
о пат њи и ми ло сти и на пи се о Сте ва но ви ће вим Ниш чи ма, као и Са ви ће вим, Јо си-
ће вим и Бра ти ће вим пр вим књи га ма – ра до ве ко ји ће оста ти не за о би ла зни у бу ду-
ћим ис тра жи ва њи ма то га пе ри о да – у збир ци се, ме ђу оста лим, на ла зе и тек сто ви 
о про зи Ми ло ша Цр њан ског, при по вет ка ма Ан то ни ја Иса ко ви ћа и ро ма ни ма ау то ра 
ко ји не по сред но прет хо де но вим про за и сти ма: Бо ри сла ва Пе ки ћа, Бо ре Ћо си ћа, 
Жи во ји на Па вло ви ћа, Да ни ла Ки ша и Мир ка Ко ва ча. Је ре ми ће во књи жев но и сто-
риј ско ви ђе ње но ви је срп ске књи жев но сти во ди ло је зна чај ном по ме ра њу ак це на та 
у од но су на ин тер пре та ци ју ко ја је до ми ни ра ла у та даш њој кри ти ци. Ино ва тив ни 
на ра тив ни мо де ли осла ња ју се, у ње го вом ту ма че њу, пр вен стве но на но ва чи та ња 
Цр њан ског и Ан дри ћа, на Иса ко ви ћа и Ми о дра га Бу ла то ви ћа, док из ме ђу Ки шо ве, 
Пе ки ће ве и Ко ва че ве ге не ра ци је и но вих про за и ста по сто је раз ли чи ти ви до ви уза-
јам ног при бли жа ва ња и ути ца ја. Од са мог по чет ка, Је ре мић се из ра зи то су прот-
ста вљао рас пр о стра ње ној тен ден ци ји по ве зи ва ња но ве про зе са тра ди ци о нал ном 
ре а ли стич ком и на ту ра ли стич ком по е ти ком, као и упрош ће ном и сте ре о тип ном 
су прот ста вља њу ства ра лаш тва раз ли чи тих књи жев них ге не ра ци ја.

Рад на док тор ској ди сер та ци ји од вео га је у ду бљу књи жев ну прош лост, па се 
као ре зул тат по ја ви ла књи га Тра гич ки ви до ви ста ри јег срп ског ро ма на, нај стро же 
ака дем ски пи са но ње го во де ло, у ко јем се, из осо бе не пер спек ти ве ис так ну те на сло-
вом, раз ма тра раз вој срп ског ро ма на 19. ве ка. Осим Ја ко ва Иг ња то ви ћа, ко јем је 
по све ћен пр ви и нај ве ћи део књи ге, у сту ди ји се по себ но ана ли зи ра ју оства ре ња 
Ми ло ра да Шап ча ни на, Јан ка Ве се ли но ви ћа, Ла за ра Ко мар чи ћа и Све то ли ка Ран-
ко ви ћа. Осла ња ју ћи се на сво ја зна ња из мо дер не на ра тив не те о ри је и исто риј ске 
по е ти ке и на свој дар кри тич ког чи та ња, Је ре мић сту па у ди ја лог са до ма ћом књи-
жев ном исто ри о гра фи јом и ука зу је на рас про стра ње не пред ра су де, не са гла сно сти 
и не спо ра зу ме, да би по ну дио вла сти то ту ма че ње и ва ло ри за ци ју про зног на сле ђа. 

У сле де ћој књи зи, збир ци огле да и кри ти ка Глас из вре ме на, нај пот пу ни је се 
ис ка зу је мно го стру кост и ис пре пле те ност ње го вих књи жев них ин те ре со ва ња. 
Пр ви део, под ка рак те ри стич ним на зи вом Окви ри, по све ћен је стра ним пи сци ма. 
Ту се на ла зе зна чај ни ра до ви о Тол сто ју и Џој су, о гро те сци код Ед га ра Ала на Поа 
и по ку ша ји ма об но ве ро ма на у са вре ме ној свет ској књи жев но сти. Ши ри европ ски 
кон текст би ће стал но при су тан и у ње го вим на пи си ма о до ма ћој књи жев ној про зи, 
ко ји овог пу та за хва та ју знат но ду жи исто риј ски пе риод и ве о ма ра зно вр сне по е тич-
ке и стил ске ори јен та ци је. Ме ђу њи ма су ра до ви о Ра до ју До ма но ви ћу, Мом чи лу 
На ста си је ви ћу, До бри ци Ћо си ћу, Бран ку Ћо пи ћу, Ми ло ра ду Па ви ћу, Јо ва ну Ра ду-
ло ви ћу и Све ти сла ву Ба са ри. На пи си ка кви су При ро да фан та сти ке у при по вет
ка ма Мом чи ла На ста си је ви ћа и Тра гич ко ви ђе ње у Ан дри ће вим при по вет ка ма спа-
да ју у нај у пе ча тљи ви је при ме ре Је ре ми ће ве осо бе не мо ћи ин ту и тив ног про ни ца ња 
у књи жев ни текст и кри тич ке ин тер пре та ци је.

Књи га О срп ским пи ци ма, уз из бор ра ни је об ја вље них ра до ва, до но си за ње-
го во ту ма че ње ево лу ци је мо дер не срп ске про зе ва жан оглед о Ми о дра гу Бу ла то-
ви ћу, тек сто ве о Ми ро сла ву По по ви ћу и Сло бо да ну Се ле ни ћу, као и но ве на пи се 
о Ми ха и ло ви ћу, Пе ки ћу, Ра ду ло ви ћу и Јо си ћу Виш њи ћу. Књи жев но и сто риј ска и 
кри тич ка ана ли за но ви је срп ске про зе упот пу њу је се у по след њој ње го вој књи зи 
Књи жев ност раз ли ке. Дру га књи га о срп ским пи сци ма. Уз ау то ре ко ји су, по ње го вој 
про це ни, глав ни но си о ци књи жев ног раз во ја, ту су за сту пље ни ма ње ре пре зен та-
тив ни пи сци, ства ра о ци ко је је кри ти ка оста ви ла у сен ци или то ком вре ме на за бо-
ра ви ла, по пут Оска ра Да ви ча, До бри ла Не на ди ћа, Жар ка Ко ма ни на или Би ља не 
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Јо ва но вић. При су ство на по ред них ори јен та ци ја и књи жев них раз ли ка за Је ре ми ћа 
пред ста вља по ка за тељ сло же но сти књи жев не сти ту а ци је и мнош тва по тен ци јал-
них раз вој них под сти ца ја. 

Је дин ствен до при нос Љу би ше Је ре ми ћа исто ри ји срп ске умет нич ке про зе 
по чи ва, до брим де лом, на чи ње ни ци да јој је при сту пао са ин те лек ту ал ним хо ри-
зон том ком па ра ти сте и те мељ ним по зна ва њем на ра то ло ги је и исто риј ске по е ти ке. 
У ње го ве ана ли зе по је ди нач них књи жев них тек сто ва угра ђе на су раз ма тра ња ра-
зно вр сних про зних по сту па ка и на ра то лош ких про бле ма. Сле де ћи Бах ти на, ис ти цао 
је да је ро ман жа нр у стал ном на ста ја њу и тран сфор ма ци ји, та ко да од кри ти ча ра 
тра жи флек си бил ност и спрем ност за при хва та ње ино ва ци ја и пре по зна ва ње ра ни је 
не ис пи та них при по ве дач ких мо гућ но сти. Кри тич ка ана ли за отуд је за ње га би ла 
нео дво ји ва од књи жев но те о риј ског и књи жев но и сто риј ског раз ма тра ња, књи жев-
на син хро ни ја од књи жев не ди ја хро ни је. Рад на док тор ској ди сер та ци ји изош трио 
је ње го ву свест о општим про бле ми ма исто ри је ма лих књи жев но сти и пред ра су да-
ма ко је пре те да оп те ре те њи хо ве из у ча ва о це. Исто ри чар та кве ма ле књи жев но сти 
са ру ба европ ске ци ви ли за ци је – бе ле жи он ци ти ра ју ћи Све то за ра Пе тро ви ћа – на-
вик нут је „да и вла сти ту ли те ра ту ру гле да очи ма јед но га ту ђег ис ку ства“. При мер 
Ја ко ва Иг ња то ви ћа по слу жи ће Је ре ми ћу као илу стра ци ја по греш них про це на и 
ту ма че ња ко ја на ста ју услед ди рект ног пре сли ка ва ња европ ских жан ров ских обра-
за ца и ево лу тив них мо де ла. Па жљи вом ана ли зом Иг ња то ви ће вих де ла Је ре мић по-
ка зу је осо бе ну ино ва тив ну вред ност ње го вог ро ма на, на ста лог от кри ва њем но вих 
по тен ци ја ла већ за ста ре лих про зних фор ми и при ме ре ног спе ци фич ним до ма ћим 
кул тур ним при ли ка ма, да би ис та као ка ко исто ри ју срп ске књи жев но сти „ва ља 
за сни ва ти и на ње ним уну траш њим, ау тох то ним обе леж ји ма“. На тај на чин, он је 
и не хо тич но дао свој до при нос рас пра ви о од но су ма лих и раз ви је них кул ту ра и 
сми слу пој ма свет ске књи жев но сти, ка ква се во ди у ком па ра ти сти ци на ших да на. 

Је ре ми ће во кон ти ну и ра но ин те ре со ва ње за про ме не при по ве дач ких по сту па-
ка и жан ров ски раз вој ро ма на ба зи ра ло се на ње го вом уве ре њу да је сва ка истин ски 
ства ра лач ка умет нич ка ино ва ци ја мо ти ви са на по тре бом за раз би ја њем уста ље них 
на чи на миш ље ња и от кри ва њем но вих ви до ва ис ка зи ва ња људ ског раз у ме ва ња 
ствар но сти. Про у ча ва ње књи жев но сти за ње га је би ло, ка ко је јед ном фор му ли сао, 
„про у ча ва ње чо ве ка и ње го ве при че о све ту“. У истом том раз го во ру за но ви не, во-
ђе ном у вре ме су ми ра ња ис ку ста ва, пре де се так го ди на, при знао је да су књи ге о 
ко ји ма је пи сао де ло ва ле на ње га „си ли ном ег зи стен ци јал ног по тре са“ зах те ва ју ћи 
нео д ло жну ре ак ци ју, као „нео т кло њи ви иза зо ви“ ње го вој спо соб но сти да схва ти 
и соп стве но по сто ја ње. Тај ду бо ко лич ни до жи вљај, уткан у ина че те мељ но те о риј-
ски и ме то до лош ки за сно ва ну кри ти ку, пред ста вља онај скри ве ни ква ли тет ње го вих 
ана ли за и ту ма че ња ко јим је нај ви ше и при вла чио број не сту дент ске ге не ра ци је. 

У дво стру кој уло зи ко ју му је омо гу ћи ло под јед на ко по зна ва ње и на ци о нал не 
и свет ске књи жев но сти, Љу би ша Је ре мић оба вљао је у на шој кул тур ној сре ди ни 
дра го це ну ми си ју. Био је у исти мах и про фе сор опште књи жев но сти, ко ји оси гу-
ра ва на ше по зна ва ње ши рег све та ко јем при па да мо и струч њак за срп ску књи жев-
ност, ко ји нам зна лач ки по ка зу је ка ко том све ту до при но си мо осо бе но сти ма вла-
сти те на ци о нал не кул ту ре. Из над све га, био је на дах нут и по све ћен чи та лац, ко ји 
у ства ра лач ком ис тра жи ва њу књи жев них фор ми ви ди су о ча ва ње са сло же нош ћу 
људ ског ис ку ства, тра га ње за раз у ме ва њем и сми слом. То је и глав ни раз лог што 
ће се ње го ва ту ма че ња, ве ру јем, и у бу дућ но сти чи та ти са истим оним уз бу ђе њем, 
са истим оним осе ћа њем от кри ва ња не чег жи вот но ва жног, ка кво су има ли и слу-
ша о ци ње го вих уни вер зи тет ских кур се ва.

Др Вла ди сла ва Риб ни кар

1059





РЕГИСТАР

Индекс кључних речи

21. век 589
авангарда 537, 861
активизам 503
актуелност 387
алогичност 861
ангажована књижевност 821
античка Грчка 49
античка књижевност 49
Апостол Павле 61
Арањ Јанош 109
аугменатативи 799
аутентичност 589
аутопоетика 31
аутопортрет 179
ауторска публика 975
бело 751
Београд 489
биље 7
биљни свет 31
биографизам 155
биографија 7, 763
Бока Которска 489
Бранислав Нушић 119
веризам 781
Видо 729
Владан Матијевић 589
воденице 7
генеза 387
геофилозофија 876
глаголи визуелне перцепције 197
глад 179
грађа 387
двор 751
деветнаести век 445
деминутиви 799
деривација 605
доживљај 561
драма 763
драмска лица 119

држава 821
Дубровник 876
Душко Трифуновић 627
европеизација 781
експресивна лексика 799
експресивност 155
емпиријски подстицаји 7
емпиријски читалац 975
ендокрини читалац 975
епохе српске књижевности 387
ерос 61
есеј 809
етнички хетеростеротипи 469
жанр-сликарство 179
Задар 489
звук 503
зло/злочин 145
значење 975
игра речи 409 
идеализација села 503
идентитет 145
имагологија 469
импресионистичка критика 155
интеракција 975
интермедијалност 179
интертекстуалност 763
искуство 445, 561, 589
истина 145
историја 49
историја и критика 861
историја књижевности 847
исходиште 445
јеврејски архетип 145
језик 851, 861
језичка редунданца 861
језички пуризам 423
Јован Јовановић Змај 109, 216
југословенство 537
канон 215



књижевна критика 89, 131, 489, 861
књижевна периодика 89
књижевна теорија 861
књижевни живот 847
књижевни поступак 833
књижевно критичка рецепција 7
књижевност холокауста 145
комедија 119
Константин Бојић 49
контекст 387
копно 876
Коријен 89
космичко путовање 445
криза појма лирски субјекат 577
критика транспоноване субјективности 

155
критичарски стил 131
Крф 729
култура 49
културна историја 313
кула 751
кућа 751
Лаза Костић 763
лековитост 31
лексичка спојивост 605
лик 763
ликовна авангарда 179
лингвистика 847, 861
литерарни проблеми 119
магијско-ритуално својство 31
Марко Цар 489
математички и трговачки појмови 423
Медитеран 876
медитерански мотиви 503
мелодија 851
мелодиозност 31
мемоаристика 313
методологија 847
Милосав Тешић 7
Милош Ђорић 729
Милутин Бојић 729
мистика 61
Миодраг Павловић 809
модернизам 577, 781
Момчило Настасијевић 527
море 876
мртва природа 179
музика 313
награде 215
назнаке и разјашњења 7
Настасијевић 781
научни подмладак 847
научни пројекти 847
новинарски жанр 131
Новица Петковић 851

новосковане речи 423
номинација лица 605
октобарска револуција 537
опредељење за народни језик 423
панславизам 537
пејзаж 179, 876
периодика 131
песма Струна 527
песничка самосвест 577
Петар Кочић 89
писма 945
писци 49
Платон 61
плодови 179
поезија 809, 851
Поетика 847
поетика 7, 89, 503, 527, 851
поетски контекст 577
позитивизам 155
позитивистичка методологија 387
политика и књижевност 833
политика књижевности 821
политичко читање 821
поступак 577
Први светски рат 729, 945
превођење 409, 799, 847
Преглед 89
преписка 489
приватно и јавно 313
примењена поезија 627
приповедање 561
приповетка 589
приповетке Стевана Сремца 469
приповијетка 489
природа 503
прича 561
Прича о Акиру Премудром 605
Прока Јовкић 729
простор 751
Путеви 89
путопис 489
Развитак 89
размишљања о реформи српске азбуке 423
распадање 503
рецепција 109, 119
родољубива поезија 7
роман 561
рукописна заоставштина 627
Русо 781
(само)цензура 409
сведочанства 313
светлост 503
свето 61
савремени српски роман за децу 215
семантика 197

1062



семиотика 847, 861
Симо Матавуљ 489
синтакса 197, 861
слободни природни човек 781
словеначки језик 197
смех 119
смрт 503
сонет 409
Српска књижевност 489
српски језик 197
српско-мађарске књижевне везе 109
Станислав Винавер 729
Стара Србија 503
стилска средства 833
стих 851, 861
странци 469
сублимација 61
сунце 876
текстологија 847
теорија 809
теорија књижевности 847
теорија културе 847
теорије читања 975
типологија 215
Тихомир Остојић 945
Тихомир Р. Ђорђевић 945
традиционална култура 31

три стваралачка периода 627
Ћипико 781
уметничка истина 833
унутрашња приповедачка својства 89
услов 445
усмена епика 751
Херцег Нови 489
Херцеговина 876
хришћанство 503
хуманизам 503
Цетиње 489
цитатни дијалог 179
часописи 945

Ключевые слова:

авторская публика 993
значение 993
емпирический читатель 993
интеракция 993
посткласическая нарратология 993
теории чтения 993
энкодированный читатель 993

Ključne reči:

double entendre 409

1063



ИМЕНСКИ КАТАЛОГ

Абот Х. Портер (Porter H. Abbott) 653
Абот Скот (Scott Abbott) 287
Абрамовић Милица 1051
Авакумовић Јован 492
Август Октавијан (Gaius Julius Caesar 

Octavianus Augustus) 55
Агамбен Ђорђо (Giorgio Agamben) 561, 

565, 567, 571, 572, 573, 1022
Агапкина Татьяна 36, 38, 45
Адлер Алфред (Alfred Adler) 1024
Адорно Теодор (Theodor W. Adorno) 253, 

573, 590, 602
Ајдачић Дејан 1028, 1029, 1031
Ајзеншток Јеремија (Ієремія Айзеншток) 

1029
Ајнхард (Einhard/Eginhard/Einhart) 247, 249
Ајсхил (Αἰσχύλος) 51, 52
Ајџановић Милан 366, 368, 369, 370, 616, 

620, 624, 807, 813, 821
Ајџановић Наташа Д./Айджанович Ната-

ша Д. 799, 806, 808
Алановић Миливој 213, 365
Албахари Давид 148, 152, 153, 666, 1051
Алберти Рафаел (Rafael Alberti) 1025, 1027, 

1028
Алексић Јана М. 713
Алексић Мариана 363
Алексић Никола 356
Алексић Радомир 996
Алимпић Живота 25
Алиспахић Фатмир  656
Анакреон (Ἀνακρέων) 459
Ангел Флорентина 1052
Ангјелиновић Данко 413, 415, 416, 417, 418
Андерсон Бенедикт (Benedict Anderson) 480
Андрејевић Даница 13
Андрејевић Јован Јолес 395, 1048
Андрић Иво 136, 334, 340, 357, 389, 391, 392, 

556, 571, 572, 640, 650, 654, 655, 656, 

657, 658, 659, 678, 823, 879, 880, 888, 
890, 929, 940, 1009, 1010, 1011, 1012, 
1013, 1014, 1015, 1017, 1058

Андрић Владимир 219, 220, 226
Андрић Никола 428
Анђелковић Маја 699
Анђелковић Наташа 1017, 1018
Анзуловић Бранимир 659
Антипова Анастасија (Anastasia Antipova) 

1039
Антонијевић Драгослав 42, 45
Антонић Слободан 840, 843
Апдајк Мајкл (Updike Michael) 1051
Апдајк Џон (John Hoyer) 1050, 1051, 1052, 

1053
Апија Кваме Ентони (Kwame Anthony 

Appiah) 471
Аполодор (Apollodorus) 52, 53
Аполоније са Родоса (Ἀπολλώνιος Ῥόδιος) 

55
Аптер Емили (Emily Apter) 704, 705
Аранитовић Добрило 761
Арањ Јанош (János Arany) 109, 110, 111, 112, 

113, 114, 115
Арент Хана (Hannah Arendt) 839, 1024
Ареопагит Дионисије (Διονύσιος ὁ Ἀρεο-

παγίτης) 81, 85
Аријан (Ἀρριανός) 56
Аријес Филип (Philippe Ariès) 321, 523
Аристид  (Ἀριστείδης) 55, 56
Аристотел (Ἀριστοτέλης) 134, 849, 977
Аристофан (Ἀριστοφάνης) 52
Арнаутовић Александар 355
Арокур Едмон (Edmond Haraucourt) 741
Арсенијевић Владимир 666
Арсенић Милан 57
Арсенић Радоје 281
Арсић Еустахија 394
Арсић Ирена 344



Арсић Љубица 1033
Арсић Миливојевић Анђела 891
Аспри Гир Метју (Matthew Asprey Gear) 

1052
Атанасије Велики 71
Атанасијевић Ксенија 712
Атанацковић Богобој 396, 399
Аћимовић Ивков Милета 13, 188, 191, 193
Аћин Јовица 563, 574, 992
Ахметагић Јасмина 670, 674, 700, 976

Баба Хоми (Homi Bhabha) 471
Бабић Душко Н. 61, 78, 79, 85
Бабић Сава 110, 233
Бајат Антониа Сузан (Antonia Susan Byatt) 

664
Бајин Зоран 542, 558
Бајић Душан У. 356
Бајић Исидор 314, 317
Бајрон Џорџ Гордон (George Gordon Byron) 

459, 1047
Бајфорд Тимоти Џон (Timothy John Byford) 

628
Бајчета Владан 155, 674, 1024
Балeсис Маргарет (Margaret Ballasys) 412
Балић Смаил 656
Баљ Владимир 699
Бан Матија 344, 395
Бандиловска Елизабета 363
Бандић Душан 479, 486
Бандић Милош И. 163, 165
Банца Иво 657
Барба-Зане 498
Барбатесковић Ана 996
Барбис Анри (Henri Barbusse) 923
Барвински Осип (Осип Барвінський) 1030
Барић Хенрик 255
Барјактаревић Мирко 1029
Барна Лаура 1033
Барт Ролан (Roland Gérard Barthes) 334, 

810, 992
Барт Џон (John Simmons Barth) 669
Бартелми Доналд (Donald Barthelme) 669
Бартуловић Нико 357, 940
Барух Калми 1025, 1027
Басара Светислав 1058
Батај Жорж (Georges Bataille) 63, 85
Бауман Зигмунд (Zygmunt Bauman) 485
Бах Александар (Alexander Freiherr von 

Bach) 109
Бахтин Михаил Михайлович 390, 405, 602, 

776, 848, 1015, 1017, 1018, 1019, 1020, 
1047, 1056, 1059

Бачвић Узеир 657
Башлар Гастон (Gaston Bachelard) 653

Бегић Мидхат 99, 105, 340
Беговић Милан 786
Бедов Драгана Ж. 663, 729, 730, 732, 743, 

746, 747, 749
Бекер Густаво Адолфо (Gustavo Adolfo 

Bécquer) 1027
Бекет Семјуел (Samuel Beckett) 706
Беклин Арнолд (Arnold Böcklin) 737
Белер Манфред (Beller Manfred) 469, 471
Белеслин Обрад 113
Белић Александар 343, 344, 365, 366, 678, 

948, 997
Белошапкова Вера Арсеневна (Вера Ар-

сеньевна Белошапкова) 800, 801, 808
Бенвенист Емил (Émile Benveniste) 570
Бенјамин Валтер (Walter Bendix Schönflies 

Benjamin) 561, 562, 563, 564, 565, 566, 
567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574

Бенсон Џон (John Benson) 411
Бергсон Анри (Henri Bergson) 563
Берђајев Николај (Николай Александро-

вич Бердяев) 68, 85, 231, 259
Берић Живко 901
Берса Благоје 492
Бећковић Матија 17, 82, 160, 660
Бечановић Николић Зорица С. 705, 777, 

1050, 1052
Биелфелд Урлих (Ulrich Bielefeld) 473, 486
Бијелић Јован 92, 104
Биланџић Душан 838, 843
Билбија Владета 141
Билбија Јелена 1035, 1036
Билецки Олександар 1029
Биргер Петер (Peter Birger) 216
Бити Владимир 969
Битор Мишел (Michel Butor) 580
Бихаљи Ото Мерин 1025, 1026
Бјелаковић Исидора 370, 428, 431, 440, 605, 

698, 700
Бјелановић Недељка В. 861
Бјелановић Сава 492
Бјелетић Марта 365
Бјелински Висарион (Виссарио́н Григо́рье-

вич Бели́нский) 131
Благовой Э. 624
Благојевић Боба 1033
Бланшо Морис (Maurice Blanchot) 706
Бласко Винсент Ибањез (Vicente Blasco 

Ibáñes) 1025
Блич Дејвид (David Blitz) 977
Блок Александар (Александр Александро-

вич Блок) 68, 545, 761
Блумфилд Лионард (Leonard Bloomfield) 

435
Бован Владимир 758, 761

1065



1066

Богавац 840
Богдановић Димитрије 29
Богдановић Милан 136, 140
Богдановић Недељко 758, 761
Богићевић Радивоје 222
Богишић Валтазар 955
Боденштедт Фридрих (Friedrich Martin von 

Bodenstedt) 1048
Бодлер Шарл (Charles Pierre Baudelaire) 11, 

563, 564, 565, 566, 574, 810, 816, 819, 
1001

Бодријар Жан (Jean Baudrillard) 589
Божанић Снежана М. 648
Божић Милинко 150
Божић Мирко 163, 169, 174
Божић Софија 557, 558
Божовић Гојко 12, 13, 152
Божовић Григорије 674
Божовић Зоран 220, 226
Бојанић Ћирковић Мирјана Д./ Миряна Д. 

Боянич Чиркович 975, 993
Бојић Константин 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 

56, 58
Бојић Милутин 355, 729, 730, 742, 743, 740, 

746, 748, 750
Бојовић Драга 698, 700, 701
Бојовић Злата 344, 345
Бол Фердинанд (Ferdinand Bol) 186
Болафи Ђузепе Вита (Giuseppe Vita Bolafio) 

425
Бори Имре (Bori Imre) 111
Борисовна Коласова Валерија (Валетия 

Борисовна Коласова) 646
Борхес Хорхе Луис (Jorge Luis Borges) 

1025, 1026, 1027
Боцарић Шпиро 92
Бош Хијероним (Hieronymus Bosch) 179, 

181, 185
Бошков Живојин 320, 912, 958
Бошков Светозар 49, 50, 58
Бошковић Драган 700
Бошковић Јован 359
Бошњаковић Жарко 370
Брадић Стеван 704
Брајовић Тихомир 14, 179, 185, 186, 193, 578, 

579, 584
Брандабур Клер (Clare Brandabur) 659
Бранковић К. 694
Брант Кармен (Carmen Brandt) 1039
Бранчић Благоје 113
Братић Радослав 664, 665, 1057, 1058
Брборић Вељко 365, 998
Брзак Драгомир 314, 318, 319
Бредбери Реј (Ray Douglas Bradbury) 569, 

570

Бриски Ненад 287
Броган Катлин (Kathleen Brogan) 665
Бродел Фернан (Fernand Braudel) 886, 890
Бродски Јосиф (Ио́сиф Алекса́ндрович 

Бро́дский) 303, 307, 309, 1001
Бројгел Питер (Pieter Brueghel) 179, 185, 186
Брукс Клинт (Cleanth Brooks) 812
Бубер Мартин (Buber Martin) 245
Бугарски Ранко 697, 969
Будимир Милан 58, 92, 96, 105, 265
Будмани Перо 344, 492
Бужињска Ана (Anna Burzyńska) 602, 812, 

819
Букал Снежана 1033
Буковац Ђулага 141
Булајић Јелена 527, 535
Булатовић Борис 653, 654, 656, 657, 658, 

659, 661, 662, 826, 831, 1011
Булатовић Миодраг 199, 202, 203, 207, 208, 

211, 1058
Булаховски Леонид (Леони́д Арсе́ньевич 

Булахо́вский) 1031
Булгаков Михаил (Михаи́л Афана́сьевич 

Булга́ков) 543, 554, 1018, 1020
Бунчић Даниел 1037, 1039
Буонароти Микеланђело (Michelangelo 

Buonarroti) 350
Бурдије Пјер (Pierre Bourdieu) 216, 225
Бурсаћ Душан 105
Бурсаћ Ристо 94
Бут Вејн (Wayne C. Booth) 978, 1056
Бутуровић Ђенана 657
Бутуровић Лада 657
Бучински Мелитон (Мелітон Осипович 

Бучинський) 1030
Бушетић Тодор М. 38, 45

Вагилевич Иван (Ива́н Никола́евич Ваги-
ле́вич) 1029

Вајат Томас (Thomas Wyatt) 414
Вайгла, Э. 800, 807
Вајлд Оскар (Oscar Wilde) 412, 734, 923
Вајсбергер Јохан Лео (Johann Leo Weisgerber) 

853
Вакулич Л. А. 800, 807
Валас Дејвид Фостер (Dejvid Foster Volas) 

1052
Валери Пол (Paul Valéry) 273, 877, 890
Валерије (Valerius) 706, 812, 877, 890
Валман Херман (Hermann Wallmann) 661
Валтровић Михаило 359
Ван Ганеп Арнолд (Arnold Van Gennep) 

782, 797
Варга Ђовани (Giovanni Carmelo Varga) 

797



1067

Варнхаген Рахела, рођ. Левин (Rahel Varn-
ha gen, rođ. Levin) 295

Василевна Володина Татјана (Татьяна Ва-
силевна Володина) 646

Васиљевић Жарко 165
Васиљевић Јован Хаџи 964
Васиљевић Небојша Боба 998, 999
Васић Вера 364, 366
Васић Драгиша 537, 543, 544, 552, 553, 554, 

555, 557, 558, 574
Васић Милоје М. 956
Васић Никола 902
Вахтел Ендру Барух (Andrew Baruch Wachtel) 

661
Ваш Вера 651, 653
Вегел Ласло (Végel László) 146
Векслер Пол (Paul Wexler) 1038
Велек Рене (Rene Wellek) 811, 812, 813, 819
Велимировић Николај 81, 82, 85, 692, 712
Величковић Владимир 180, 193
Велмар Јанковић Светлана 664, 1032, 1033, 

1034
Велс Херберт Џорџ (Herbert George Wells) 

544, 569
Велфлин Хајнрих (Heinrich Wölfflin) 1023
Вељић Михаило 33, 45 
Вељковић Станковић Драгана 362
Вељовић Бојана 700
Венцловић Стефановић Гаврило 12, 982
Вербнер Пнина (Pnina Werbner) 479
Вергилије (Publius Vergilius Maro) 51, 265, 

267, 706
Верешчински М. 1029
Вермер Јоханес (Johannes Vermeer) 181
Веселиновић Јанко 89, 90, 402, 403, 1058
Веселиновић Соња 890
Веселовски Александар Николајевич (Алек-

сандр Николаевич Веселовский) 848, 
852

Вет Костанца (Constanze Weth) 1040
Вечерка Р. 624
Видаковић Милован 473, 640
Видаковић Милош 357
Видаковић Петров Кринка 879, 890, 1025, 

1026, 1028
Видмар Јосип 163, 172
Видојевић Гајевић Весна 219, 220, 226
Визер Х. Арам (H. Aram Vesser) 824, 831
Виловски Стефановић Тодор 314, 315, 317, 

319
Вилсон Ричард (Richard Wilson) 704, 706
Винавер Станислав/ Трајко Ћирић [псеу-

до ним] 16, 357, 537, 538, 541, 543, 544, 
545, 546, 547, 548, 554, 555, 558, 640, 
707, 729, 730, 734, 743, 744, 745, 746, 

747, 748, 749, 750, 751, 851, 858, 869, 
919, 920, 1009, 1046, 1049, 1050, 1055

Виноградова В. В. 806
Вињи Алфред де (Alfred de Vigny) 737
Вителије Германик Аул (Aulus Vitelius 

Germanicus) 55
Витковић Мануило 648
Витошевић Драгиша 509, 523, 783, 789, 790, 

792, 946
Вићентијевић Григорије 901
Вишеславцев Борис (Бори́с Петро́вич 

Вишесла́вцев) 73, 74, 76, 78, 82, 86
Вишњић Филип 15, 326, 327, 329, 333, 1014, 

1016
Владушић Слободан В. 447, 458, 466, 701, 

821, 824, 831, 1007, 1008, 1009, 1010, 
1021, 1022, 1023, 1024

Влајић-Поповић Јасна 364, 433, 440
Влатковић Драгољуб 96, 97, 98, 105
Во Патриша (Patricia Waugh) 664
Водичка Феликс (Felix Vodička) 405
Водопић Мато 344
Возаровић Глигорије 359
Војводић Момир 14
Војновић Владислава 223, 224
Војновић Иво 357, 876, 877, 878, 887, 888, 

889, 890
Волк Петар 766
Волкот Дерек (Derek Walcott) 311
Волтер (Voltaire) 253
Волтић Јосип (Josip Voltiggi) 434, 437
Вонегат Курт (Kurt Vonnegut) 669
Ворен Остин (Austin Warren) 811, 812, 813, 

819
Воробкевич Исидор Иванович (Сидір Іва-

нович Воробкевич) 1029
Вотсон Џулија (Julia Watson) 702
Вошњак Богумил 356
Вранеш Александра 749
Врачевић Миодраг С. 746
Вртунски Душко 237
Врчевић Вук 65, 66, 67, 86, 946, 948, 958, 

959
Врчевић Милан Ст. 973
Вујанић Михаило 16
Вујић Владимир 291, 712
Вујић Јоаким 430
Вујновић Татјана 33, 45
Вујовић Душанка С. 364, 366
Вукадиновић Алек 10, 14
Вукановић Ристо 355
Вукићевић Даница 1033
Вукићевић Драгана 128, 129, 321, 398, 405, 

469, 470, 471, 474, 486, 651, 652
Вукићевић И. 403



1068

Вукмановић Ана В. 644
Вуковић Гавро 319
Вуковић Гордана 370
Вуковић Ђорђије 139, 142, 812
Вуковић Илија 237
Вуковић Ново 637
Вуковић Синиша 180
Вуковић Тадија 328
Вукомановић С. 676
Вукотић Александра Ч. 1052, 1053
Вуксановић Дивна 1033
Вуксановић Миро 639
Вукчевић Радојка М. 670, 1051
Вулетић Александра 320
Вулетић Вукасовић Вид 946
Вулин Миодраг 96, 98, 105
Вуличевић Љиљана 57
Вуловић Зора 91
Вуловић Наташа 363, 996
Вуловић Светислав 638, 964
Вулф Вирџинија (Virginia Woolf) 1032, 1056
Вученов Димитрије 142, 637
Вучетић Антун 344
Вучковић Анкица М. 215
Вучковић Васа 941
Вучковић Радован 524, 657, 658, 783, 787, 849
Вучковић Таса 955

Гавела Ђуро 638
Гавриловић Андра 424, 440
Гавриловић Драга 1034, 1035, 1036
Гавриловић Зоран 155, 161, 162
Гавриловић Ј. 694
Гавриловић Љиљана 472, 486
Гавриловић Милан 965
Гадамер Ханс Георг (Hans Georg Gadamer) 

218, 222, 564
Газдић Јелена 699, 700
Гајић М. 959
Гарашанин Илија 492
Гароња Славица 1032, 1034, 1036
Гарсија Маркес Габријел (Gabriel García 

Márquez) 1025, 1027
Гаспаров Михаил (Михаи́л Лео́нович Га-

спа́ров) 854
Гвозден Владимир 152, 469, 470, 486
Геземан Герхард (Gerhard Friedrich Franz 

Gesemann) 775
Гејтс Хенри (Henry Louis Gates) 471
Геланор (Γελάνωρ) 52
Гелер Михаил (Михаи́л Я́ковлевич Ге́ллер) 

550, 558
Георгијевић К. 958
Герик Дејвид (Garrick David) 411
Гершић Глигорије Гига 355

Гете Јохан Волфганг фон (Johann Wolfgang 
von Goethe) 55, 133, 159, 459, 547, 565

Гијо Жан-Мари (Jean-Marie Guyau) 132, 133
Гикић Петровић Радмила Д. 635, 638, 969, 

974, 1034
Главаникова Александра 1052
Главуртић Миро 180
Глигоров Владимир 844
Глигоријевић Бранислав 542
Глигоријевић Слободан 328
Глигорић Велибор 132, 142, 785, 786, 797, 

798
Глишић Милован Ђ. 359, 388, 401, 402, 403, 

404, 482, 651, 652, 653
Гловацки Урош 765
Глумац Томовић Љиљана 239
Глушац Васо 90, 91, 92, 94, 97, 98, 105
Гогољ Николај Васиљевич (Николай Ва-

сильевич Гоголь) 403, 555, 595, 652, 
1056

Головацки Иван 1029
Головацки Јаков (Я́ков Фёдорович Голо-

ва́цкий) 1029
Гомбрич Ернст (Ernst H. Gombrich) 221, 222
Гонгора и Арготе Луис де (Luis de Góngora 

y Argote) 1027
Гончаров Иван (Ивáн Алексáндрович 

Гончарóв) 494
Гопник Адам (Adam Gopnik) 419
Горгија 977
Гордић Владислава 267
Гордић Петковић Владислава 635, 638, 639, 

670, 673
Гордић Славко 13, 155, 164, 176, 643, 708, 812
Гортан Премк Даринка 361, 362, 365, 366, 

998
Готовац Владо 281
Грасијан Балтасар (Baltasar Gracián) 1025, 

1027
Грбић Ана Марија Д. 589
Грбић Драгана 635, 637
Грбић Мирјана 322
Грбић Саватије М. 39, 45
Грбић Филип 322
Гргић Мароевић Ива 705
Гргурова Милка 1034, 1035
Грдинић Никола 181, 193
Грегуш Агошт (Greguss Ágost) 112
Григорије Богослов 71
Григорије Ниски 71
Гринавалт Александер (Alexander Greena-

walt) 659
Грицкат Ирена 365, 697, 997
Грковић-Мејџор Јасмина 342, 343, 344, 

346, 347, 605, 607, 623, 624, 698, 699
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Грубачић Емилија 239
Грујић Г. 963, 964
Грујић Марија 472, 486
Грујић Никанор 314, 319, 449
Грујичић Ненад 765
Грчић Јован 314, 319
Грчић Миленко Јован 403
Гумиљов Николај Степанович (Никола́й 

Степа́нович Гумилёв) 550
Гундолф Фридрих (Friedrich Gundolf) 253
Гундулић Иван 332, 345, 888
Гунц Симон (Simon Gunz) 426
Гура Александр Викторович 1015
Гутке Карл (Karl S.Guthke) 770
Гуц Михајло 1028, 1029, 1030, 1031

Давидов Динко 637, 840, 843
Давидовић Љуба 92
Давидовић Милена 699
Давичо Оскар 635, 640, 641, 863, 872, 925, 

1058
Дали Салвадор (Salvador Dalí) 1025
Дамјанов Сава 320, 976
Дамјановић Василије 424, 430, 431, 440, 

441
Дамјановић Ратомир 222, 226
Дамњановић Мирко 355
Дамрош Дејвид (David Damrosch) 661, 662, 

704, 705
Данај (Δαναός) 51, 52
Данило II 371, 372, 373
Даниловић Јован 901
Даничић Ђура 344, 359, 466, 536, 619, 623, 

703, 995, 1047
Даничић Мирјана 1051
Данојлић Милован 283, 863, 1000, 1001, 

1002, 1003, 1004, 1005
Данте Алигијери (Alighieri Dante) 253, 388, 

455, 459, 460
Дарвин Чарлс (Charles Darwin) 547
Дарел Лоренс Џорџ (Lawrence George 

Durrell) 884, 890, 1018
Дацкова Наталија 1029
Дебиси Клод (Achille-Claude Debussy) 355
Дебор Ги (Guy Debord) 1021
Девенант Вилијем (William Davenant) 410
Дединац Милан 851, 857
Дедић Милутин 16
Дејл Пол (Paul Diels) 1038
Делић Данка 105
Делић Јован 17, 23, 28, 29, 30, 31, 45, 46, 47, 

152, 391, 399, 406, 510, 514, 515, 523, 
524, 640, 642, 699, 700, 704, 823, 847, 
849, 861, 864, 869, 870, 871, 872, 873, 
876, 890, 891, 975, 1056

Делић Лидија 182, 193, 329, 330, 331, 332, 
333, 751, 761, 762, 1031

Делић Нино Н. 353
Демостен (Δημοσθένης) 53
Денис Џон (John Dennis) 411
Дењикин Антон Иванович (Анто́н Ива́но-

вич Дени́кин) 546
Деретић Јован 58, 119, 129, 134, 142, 155, 156, 

157, 176, 394, 454, 466, 637, 877, 1033
Дерида Жак (Jasques Derrida) 223, 665, 706, 

985
Десница Владан 174, 629
Деспић Ђорђе М. 190, 193, 809, 810, 818, 819
Детелић Мирјана 329, 330, 331, 332, 333, 

751, 752, 761, 762
Дешић Милорад 362
Диби Жорж (Georges Duby) 321
Дига Жак (Jacques Dugast) 321
Дил Скот (Scott Dill) 1052, 1053
Димезил Жорж (Georges Dumézil) 755
Димитријевић Бојана 844
Димитријевић В. 104
Димитријевић Коста 929
Димитријевић Јелена 746, 1034, 1035, 1036
Димитријевић-Стошић Полексија Д. 321
Димић Ивана 1033
Димовић Данило 95
Динић Ј. 649
Диодор са Сицилије (Διόδωρος Σικελιώτης) 

52, 56, 57
Дионисије Ареопагит (Διονύσιος ὁ Ἀρεο-

παγίτης) 81
Дирас Маргарет (Marguerite Duras) 706
Добко Тетјана (Тетяна Василівна Добко) 1029
Добрашиновић Голуб 491, 493, 499, 500
Добринковићева Ида 317
Дојчиновић Биљана 670, 671, 672, 706, 1052
Дојчиновић Данијел 699
Доклестић Јован 498
Долежел Лубомир 822
Долничар Иван 838, 843
Домазет Сања С. 131
Домановић Радоје 390, 404, 1058
Доментијан 372, 373
Домјанић Драгутин М. 357
Дон Џон (John Donne) 1047, 1048
Донадини Улдерико 357
Дончевић Иван 163, 174
Дончић Милоје 395
Дорић Радослав Златан 763, 765, 766, 769, 

770, 772, 774, 776, 777
Дорнис Жан (Jean Dornis) 355
Достојевски Фјодор Михајлович (Фёдор 

Михайлович Достоевский) 547, 569, 
589, 598, 703, 1017, 1018, 1056
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Дошен Коста 424, 425, 440
Дошеновић Јован А. 423, 424, 425, 426, 427, 

428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 
436, 437, 440

Драгин Наташа 700
Драгићевић Рајна 361, 362, 675, 678, 681, 

682, 683, 995, 996, 998
Дражић Јасмина Н. 364, 682, 689
Драјден Џон (John Dryden) 55, 410, 1047
Драјић Живан 901
Драшкић Мирослав 104, 105
Држић Марин 345
Држић Џоре 345
Дрндарски Мирјана 761
Дробњаковић Боривоје М. 954
Дрча Данило 92, 105
Дукат Здеслав 406
Дукић Љиљана 493, 499
Дунђерски Лазар 773, 775
Дунђерски Ленка 765, 767, 768, 770, 771, 

773, 775, 777
Дунђерски, породица 388
Дунђерски Софија 772
Дураковић Есад 656, 1011
Дурковић Јакшић Љубомир 359
Дурново Н. 606, 624
Дурутовић Милорад 698, 700
Дучић Јован 23, 91, 133, 139, 261, 739, 852, 

855, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 
882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 
890, 891, 1001, 1007, 1025, 1026, 1027

Дучић Нићифор 359
Душанић Дуња С. 667, 706

Ђаја Јован 495
Ђаковић Смиља 1035, 1036
Ђапа Иветић Вукосава 998
Ђерговић-Јоксимовић Зорица 1052
Ђерић Василије 964
Ђерић Зоран 12
Ђинђић Марија 362, 364
Ђого Гојко 17, 890
Ђокић-Саундерсон И. 819
Ђоковић Тикало Михаило 180, 181, 193
Ђорић Милош Н./ Сутончић Уздах [псеу-

доним] 730, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 
748, 749, 750 

Ђорић Никола 730
Ђорић Соња С. 653
Ђорђевић Белић Смиљана 325, 326, 327, 

328
Ђорђевић Владан 314, 315, 318, 319, 320, 

354, 357
Ђорђевић Владимир Р. 959, 960
Ђорђевић Јован 397, 572, 574

Ђорђевић Малагурски Мара 1034, 1035, 
1036

Ђорђевић Мирко 231, 259
Ђорђевић Слободан 819
Ђорђевић Тихомир Р. 41, 45, 712, 945, 946, 

947, 948, 949, 950, 952, 953, 954, 955, 
956, 957, 958, 959, 960, 961, 963, 964, 
965, 966

Ђорђевић Часлав 24
Ђукановић Маја 199, 213
Ђукић Перишић Жанета 334, 357
Ђулаи Пал (Gyulai Pál) 112, 113
Ђурђевић Десимирац Јанко 894
Ђурђевић Игњат 345
Ђурђић Љиљана 1033
Ђурић Војислав 518, 524, 703, 704, 705, 1056
Ђурић Дубравка 670, 672
Ђурић Жељко 905 
Ђурић Милош Н. 49, 55, 57, 58
Ђурић Мина 1052
Ђурић Нађа 706
Ђурић Пауновић Ивана 1051
Ђуричковић Дејан 105
Ђурковић Никола 317
Ђуровић Александар В. 1020

Евола Јулиус (Julius Evola) 67, 86
Евсеев Н. Н. 839, 844
Егерић Мирослав 155, 156, 176, 180, 638, 641
Екартсхаузен Карл фон (Karl von Eckarts-

hausen) 428
Екмечић Ливија 700
Еко Умберто (Umberto Eco) 976, 977, 979, 

985, 992
Елез Весна 777
Елезовић Глигорије 676, 678, 997
Елијас Ејми (Amy J. Elias) 664
Елиот Томас Стернс (Thomas Stearns Eliot) 

239, 243, 265, 267, 812, 813, 814, 815, 816
Емерсон Ралф Волдо (Ralph Waldo Emer-

son) 55
Еномај (Οινόμαος) 52
Епикур (Επίκουρος) 77
Епштајн Михаил (Михаил Наумович 

Эпштейн) 589, 602
Ераковић Сима 90
Ерор Гвозден 388, 406
Ерчић Властимир 392, 1029
Еурипид (Εὐριπίδης) 51
Ефимов, А. И. 800, 807
Ефимова В. С. 605, 606, 619, 620, 621, 622, 

624

Жабељан Петар 222, 226
Жанић Иво 658
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Жежељ-Коцић Александра 1052
Женет Жерар (Gérard Genette) 402
Живаљевић Данило 90, 98, 495
Живанов Јована 907
Живанов Петар 907
Живановић Живан 152
Живанчевић Нина 1033
Живанчевић Секеруш Ивана 777
Живковић Ана 651, 652
Живковић Васа 165
Живковић Драгиша 66, 86, 321, 403, 406, 

473, 486, 864, 912
Живковић Душан 976, 985, 992
Живојиновић Бранимир 257, 819
Живојиновић Велимир 712
Жижек Славој 484
Жионо Жан (Jean Giono) 170
Жицина Милка 1035, 1036
Жунић Драган 12
Жупанић Нико 356, 757, 761
Жупанчић Отон 357

Заплотник Раде 356
Звево Итало (Italo Zvevo) 1018, 1019
Здравковић Добросав 899, 900
Зерафа Мишел (Michel Zéraffa) 389
Зеремски Иларион 319
Зец Божидар 243, 891
Зечевић Милош Л. 360
Зечевић Момчило 843
Зима Петр (Petr Zima) 1038
Зимел Џорџ (Georg Simmel) 473, 565
Златар Андреа 969
Златковић Бранко 761
Злоковић Максим 493, 499
Зоре Лука 344, 492
Зорић Владимир 1056
Зорић Павле 159, 783, 798
Зрелец Мартин 95, 105
Зубац Милош П. 627, 633
Зубац Перо 763, 765, 772, 773, 777
Зубовић Јово 92
Зуковић Љубомир 658, 1014
Зулфикарпашић Адил-бег 656, 1011
Зупанц Миодраг 219, 220, 226

Ибзен Хенрик (Henrik Ibsen) 336
Ибровац Миодраг 355
Иванић Бранка 346
Иванић Душан М. 321, 341, 387, 393, 401, 

406, 428, 474, 486, 499, 651, 652, 869, 
872, 901

Иванић Марија 1033
Иванишевић Јован 314, 317
Ивановић Ј. 896

Ивановић Јевтимије 440
Ивановић Јован Н. 92, 105
Ивановић Милан 699, 701
Ивановић Ненад 363, 995, 996, 999
Ивић Милка 365, 678
Ивић Павле 346, 365, 428, 429, 433, 435, 441, 

623, 997, 1043
Ивковић Милош 964
Ившић С. 367
Иглтон Тери (Terence Francis “Terry” Eagle-

ton) 231, 259
Игњатовић Јаков 165, 166, 313, 320, 321, 

390, 393, 398, 400, 403, 404, 671, 926, 
948, 1058, 1059

Изер Волфганг (Wolfgang Izer)  977, 979, 
983

Илић Александар 287, 406
Илић Валентина 996, 998
Илић Војислав 140, 398, 445, 449, 460, 461, 

462, 464, 465, 748, 854
Илић Данијел 222
Илић Добривоје 765
Илић Драгослав 360
Илић Јован 915
Илић Крстивоје 765
Илић Мирјана 364
Илић Саша 1033
Илић Слађана Л. 833, 834, 844
Иљин Иван (Ива́н Алекса́ндрович Ильи́н) 

279
Инах (Ἴναχος) 51
Ингарден Роман (Roman Witold Ingarden) 

814, 819
Иполитова Александра Б. (Александра Б. 

Ипполитова) 648
Исаковић Антоније 635, 638, 639, 664, 665, 

1058
Исократ (Ἰσοκράτης) 52

Јагић Ватрослав 342, 343, 347, 355, 964
Јагличић Владимир 18, 652
Јакић Милена 996
Јакобсон Роман Осипович (Роман Осипо-

вич Якобсон) 653, 852
Јаковљевић Светомир 890
Јакушкина Екатарина (Екатарина Иванов-

на Якушкина) 700
Јакшић Ђура 100, 338, 387, 388, 392, 395, 

396
Јакшић Милутин 947
Јалимам Салих 656, 657
Јаневски Славко 163, 173
Јанковић А. 919, 920
Јанковић Драгомир 94
Јанковић Јелена 996
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Јанковић Милица 1034, 1035, 1036
Јанковић Никола 194
Јанковић Павел Г. 900
Јанковић Павле 906
Јанковић Паун Баћа 894, 896, 897, 898, 900, 

902, 903
Јанковић Радоје 745
Јанковић Сима 113
Јанковић Хервег Ђура 894
Јањић Драган 346
Јасперс Карл (Karl Jaspers) 590, 603
Јаћимовић Александар 585, 587
Јаћимовић Слађана 877, 885, 891
Јаус Ханс Роберт (Hans Robert Jauss) 976
Јевтић Боривоје 712
Јевтић Радојка 1052
Јеж Жељко 26
Јејтс Вилијам Батлер (William Butler Yeats) 

810, 817, 1001
Јелена Анжујска 373, 888
Јелић Војин 174
Јелић Милосав 356
Јелкић Оливера 222, 226
Јелушић Синиша 699
Јерговић Миљенко 146
Јеремић Драган М. 639
Јеремић Љубиша 155, 160, 176, 1032, 1055, 

1056, 1057, 1058, 1059
Јерков Александар 701, 822, 976, 1032
Јерковић Вера 373
Јерковић Драгомир 765, 766, 777
Јеротић Владета 63
Јесаулов Иван (Иван Андреевич Есаулов) 

706
Јешић Недељко 357
Јоав Фромер (Yoav Fromer) 1053
Јован Златоусти 71, 72, 74, 86
Јовановић Александар Т. 7, 12, 13, 14, 23, 24, 

27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 39, 45, 46, 
47, 193, 194, 229, 578, 587, 872, 873

Јовановић Биљана 1032, 1058, 1059
Јовановић Бојан 647
Јовановић Владан З. 692, 800, 807, 996
Јовановић Владимир Б. 768, 771
Јовановић Владимир М. 314, 320, 365, 398
Јовановић Војислав М. 394
Јовановић Гордана 25, 364
Јовановић-Змај Јован 109, 110, 111, 112, 113, 

115, 165, 337, 338, 387, 392, 393, 396, 
492, 787, 909

Јовановић Ј. 676
Јовановић Јанко 902
Јовановић Љуба 495
Јовановић М. А. 968, 969
Јовановић Милан 961

Јовановић Милан С. 92
Јовановић Миливоје Р. 945, 946, 952
Јовановић Милутин 356
Јовановић Миљко 791,797
Јовановић Миодраг 699
Јовановић Морски Милан 490
Јовановић Небојша 449, 466, 666
Јовановић Симић Јелена 365, 699
Јовановић Симка Љ. 746
Јовановић Слободан 133, 141, 142, 553, 556, 

1024
Јовановић Т. 606, 624
Јовановић Татјана С. 1036
Јовановић Томислав 635
Јовић Бојан 729
Јовићевић Татјана 135, 142
Јовичић Драгољуб 355
Јовичић Иванка 909
Јовкић Прока/ Нестор Жучни [псеудоним] 

729, 730, 732, 733
Јокаи Мор (Jókai Mór) 110 
Јокић Јасмина С. 31
Јоксимовић Јован 906
Јоксимовић Стојана 906
Јордовић Иван 52, 53, 54, 58
Јосиповић Сандра 1051
Јосић Вишњић Мирослав 666, 1033, 1057, 

1058
Јосић Сава 927, 942, 944
Јошић Неђо 364, 996
Јуранчић Јанко 209
Јурсенар Маргерит (Marguerite Yourcenar) 

706
Јуршчук Иван 1031
Јухас-Георгиевска Љиљана 373

Кабаси Николета (Nicoletta Cabassi) 393
Кавафи Константин (Κωνσταντίνος Π. 

Καβάφης) 877, 890
Кавердејл Мајлс (Miles Coverdale) 1047
Кадмо (Κάδμος) 51
Казаз Енвер 657, 658, 1011
Казали Антун 344
Казанова Паскал (Pascal Casanova) 704
Казначић Иван Аугуст 344
Кајберд Диклен 301
Кајзер Волфганг (Wolfgang Kayser) 224, 

391, 392, 406, 603, 815, 819, 1056
Кајоа Рожа (Roger Caillois) 340
Кајоко Јамасаки (Yamasaki Kayoko) 1045
Калајић Д. 180
Каласниеми Мирья 800, 801, 807
Калеб Вјекослав 163, 174
Калезић Маја Р. 647
Калер Џонатан (Jonathan Culler) 668, 984
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Калигула Гај Јулије Цезар Германик (Gaius 
Iulius Caesar Germanicus) 55

Калидаса (Kālidāsa)  459
Калик Спира 320, 495
Калинић Снежана 706
Калинко Емилија (Emilija Kalinko) 702
Ками Алберт (Albert Camus) 167, 170, 293, 

589, 591, 595, 792, 877, 890
Каначки Емануило 901
Кант Имануел (Immanuel Kant) 428, 563, 1021
Капиџић-Османагић Ханифа 558
Капоте Труман (Truman Capote) 669
Кара-Мурза Сергеј (Сергей Георгиевич 

Кара-Мурза) 825, 831
Каравађо Микеланђело Меризи Да (Mi-

chelangelo Merisi, il Caravaggio) 1023
Каравелов Љубен 397
Карађорђевић Александар 347, 553, 893, 894
Карађорђевићи, династија 542
Карако Албер (Albert Caraco) 237
Карановић Зоја С. 46, 643, 644, 645, 650, 

759, 761
Карановић Милан 92, 95, 106
Карасик Олга 1052
Карачорова Ивона 699, 700
Караџић Вук Стефановић 36, 41, 42, 45, 326, 

329, 330, 331, 364, 390, 394, 395, 396, 
402, 403, 405, 428, 432, 435, 441, 451, 
466, 495, 536, 635, 636, 637, 639, 640, 
642, 643, 646, 660, 677, 678, 694, 695, 
697, 759, 761, 770, 819, 855, 948, 958, 
969, 995, 996, 997, 999, 1002, 1029, 
1030, 1047

Караџић Мина 337
Караџић Радован 658
Карденал Ернесто (Ernesto Cardenal) 1025, 

1026, 1027
Каровић Немања 509, 516, 524
Каћански Аница 936, 939
Каћански Данчика 936, 950
Каћански Г. 957
Каћански Стеван Владислав 338
Кафка Франц (Franz Kafka) 243, 245, 340, 

484, 589, 591, 595, 600
Качари Масимо (Massimo Cacciari) 891
Кашанин Милан 357, 556, 877, 881, 882, 891
Кашиковић Никола 924
Кашихара Казуко (Kazuko Kashihara) 1052
Квазимодо Салваторе (Salvatore Quasimodo) 

877
Квас Корнелије 527, 529, 534
Квачакидзе Натиа 1052
Квинтилијан Марко Фабије (Marcus Fabius 

Quintilianus) 978
Кекроп (Κέκροψ) 51, 53, 54

Келберт Јевгенија (Evgenija Kelbert) 706
Керблер Ђуро 345
Керкез Драгана 700
Кецмановић Илија 95, 100, 106
Кимура Шоићи (Kimura Shoichi) 1042
Киернан Полин (Pauline Kiernan) 413
Кикерон / Цицерон Марко Тулије (Marcus 

Tullius Cicero) 49
Кислова Екатерина (Ekaterina Kislova) 1039
Кићовић Мираш 359
Киш Данило 114, 153, 180, 391, 641, 661, 663, 

664, 665, 668, 706, 1044, 1058
Кјеркегор Серен (Søren Kierkegaard) 595, 

599, 603
Клајн Иван 800, 807, 996, 997
Кларк Ив (Eve Clark) 434
Клас Питер  (Pieter Claesz) 182
Клаудије Тиберије Нерон Цезар (Tiberius 

Claudius Nero Caesar Drusus) 55
Клетер Хенинг (Henning Klöter) 1039
Клеут Марија Н. 328, 635, 639, 640
Кликовац Душка 364
Кличковић Далибор Д. 1045
Клодел Пол (Paul Claudel) 1001
Кнебл Фрањо 841, 842, 844
Кнежевић Божидар 712
Кнежевић Марија 1033
Кнежевић Саша Д. 650, 700, 1013, 1014, 1015, 

1016, 1017
Кнежевић Слађана 431, 440
Ковалевски Владимир Иванович (Влади-

мир Иванович Ковалевский) 61
Ковач Мирко 1058
Ковачевић Б. 964
Ковачевић Божидар 712
Ковачевић Иван 479, 486
Ковачевић Љ. 964
Ковачевић Милош 364, 698, 700
Ковачевић Синиша 765
Ковачек Божидар 947
Ковијанић Гаврило 359
Кодрo (Κόδρος) 54
Кожина М. Н. 800, 801, 807
Козачински Eмануел  (Мануїл  Козачи́н-

ський) 392, 1029
Којен Леон 16, 24, 29, 704, 1010
Кокановић-Марковић Мирјана 321
Кокошка Аца 743
Коларац Илија М. 955
Коларов Игор 223, 224, 227
Коларић Иван 459, 466
Колендић Петар 345
Колосова Валерия 39, 45
Колриџ Семјуел Тејлор (Samuel Taylor 

Coleridge) 810
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Колш-Фојзнер Сабине (Sabine Coelsch-
Foisner) 580, 586

Кољевић Никола 102, 103, 106, 155, 171, 176, 
180, 515, 628, 658

Кољевић Светозар 101, 102, 106, 152, 628, 
1015

Команин Жарко 1058
Комарчић Лазар 404, 1058
Кон Геца 922
Кондић Васо 106
Кондић Лазар 96
Конрад Ђерђ (György Konrád) 148, 153
Константин Филозоф 372, 373
Константиновић Зоран 305, 391, 406, 470, 

486, 819
Константиновић Радомир 354, 513, 524, 

533, 641, 812, 863, 865, 873
Коњовић Петар 317
Копечни Франтишек (František Kopečný) 

676
Копривица Божо 12
Коракс (Corax) 977
Кораћ Станко 788, 789, 792, 794, 796, 798
Кордић Синиша 712
Космач Цирил 208, 209, 211, 212
Костић Александар 997, 998
Костић Владимир 998
Костић Лаза 112, 314, 315, 317, 320, 337, 388, 

389, 392, 393, 394, 395, 396, 404, 405, 
406, 445, 449, 458, 459, 460, 464, 465, 
466, 492, 640, 705, 763, 764, 765, 766, 
767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 
775, 776, 777, 856, 880, 883, 909, 912, 
917, 936, 982, 1046, 1047, 1048, 1049, 
1050

Костић Јован 901
Костић Мита 637
Кох Метју (Matthew Koh) 1052
Кочић Петар 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 

97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 339, 340, 341, 351, 352, 353, 
391

Кошутић Радован 113, 115, 996
Кравар Зоран 969
Кравцов Николај (Игорь Александрович 

Кравцов) 1028
Крајишник Весна 363
Кракауер Зигфрид (Siegfried Kracauer) 565
Краков Станислав 574
Краљевић Марко 960
Крамер Сибила (Sybille Krämer) 661
Крањчевић Силвије Страхимир 460, 466
Красић Владимир 968
Краун Џон (John Crowne) 410
Крауч Колин (Colin Crouch) 829

Крејн Р. С. (R. S. Crane)  978
Крестић Василије 320
Крестић Петар В. 320
Кризман Томислав 357
Кристева Јулија (Юлия Стоянова Кръстева) 

810
Крклец Густав 357
Крлежа Мирослав 357, 460, 466, 537, 543, 

547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 
555, 556, 574, 808

Кроче Бенедето (Benedetto Croce) 1001
Крстић Љиљана 301
Крстић Маја Р./Крстич Майа Р. 799, 808
Крстић Никола 314, 320
Крцић Ненад 996, 998
Круз Афонсо (Afonso Cruz) 569, 574
Крушевац Тодор 97, 98, 106
Крцуновић Душан 699
Кршић Јован 101, 106, 712
Ксенофонт (Ξενοφῶν) 56
Кузмановић Јовановић Ана 574
Кузидова И. 607, 617, 623, 624
Кујунџић Драган 150, 153
Куленовић Скендер 1016
Кумичић Тома 357
Курешевић Марина Ф. 605, 607, 624, 699
Курихара Шигео (Shigeo Kurihara) 1042, 

1043, 1044
Куртовић Шукрија 1011
Курцијус Ернст Роберт (Ernst Robert Cur-

tius) 239
Куци Џ. М. (John Maxwell Coetzee) 703

Лабок Перси (Percy Lubbock) 483
Лаврин Јанко 356, 357
Лавров П. А. 356
Лагарић Павле 90, 91, 94, 97, 98, 105, 106
Лазаревић Анђелија 357, 1035, 1036
Лазаревић Бранко 91, 98, 101, 106, 355, 744, 

745, 782, 783, 792, 798
Лазаревић Ди Ђакомо Персида 518, 524, 891
Лазаревић Лаза К. 396, 401, 402, 403, 404, 

473, 731, 750
Лазаревић Предраг 103, 106
Лазаревић Стефан 113, 676
Лазић Коњик Ивана 363, 996
Лазић Лаза 222, 227
Лазић Небојша 700, 701
Лазић Стеван 435, 441
Лазичић Бранислав 94, 106
Лајић-Михајловић Данка 322
Лалевић Миодраг 365
Лалић Иван В. 11, 17, 24, 229, 230, 231, 235, 

239, 243, 245, 255, 263, 301, 307, 642, 
851, 854, 877, 880, 881, 883, 889, 891
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Лалић Михајло 168, 170, 171
Лалић Радован 61, 86
Ламартин Алфонс де (Alphonse-Marie-Louis 

de Prat de Lamartine) 68
Ласица Бојана М. 361
Латковић Видо 172, 173
Лауб Дори (Dori Laub) 665
Лауер Рајнар/Рајнхард (Reinhard Lauer) 661
Лаушевић Саво 699
Лафонт 1038
Лашер Роберт М. (Robert M. Luscher) 1052
Лебовиц-Вајтхед Лин (Lynn Leibowitz-

Whitehead) 1052
Левшин Платон 898
Лежен Филип (Philippe Lejeune) 702
Лекеш Иштван (Lőkös István) 110, 111
Лелег (Λέλεγας) 51, 52, 53
Леман Ханс-Тис (Hans-Thies Lehmann) 770
Леметр Жил (Jules Lemaitre) 135, 159
Лемпи Џон (John R. Lampe) 659
Ленголд Јелена 1033
Лењин Владимир (Влади́мир Ильи́ч Улья́-

нов Ле́нин) 543, 550, 551, 552
Леовац Славко 152, 524, 527, 528, 657, 1015
Леократ (Λεωκράτης) 54
Лер Александер (Alexander Löhr) 360
Лесаж Ален Рене (Alan-Rene Lesage) 403
Лесинг Готхолд Ефрајм (Gotthold Ephraim 

Lessing) 131, 774
Лескин Аугуст (August Leskien) 342
Лесковац Младен 58, 170, 320, 322, 392, 636, 

896, 909, 910, 911, 912, 913, 917, 919, 
923, 924, 926, 928, 931, 934, 936, 939, 
941, 942, 943, 944, 1049

Летић Бранко 885, 891
Лето М. Р. 891
Лефевр Франсоа (François Lefebvre) 976, 992
Лештарић Српко 24
Ливен Александра фон (Alexandra von 

Lieven) 1040
Ливије Тит (Titus Livius) 51
Ликург (Λυκοῦργος) 54
Лиотар Жан Франсоа (Jean-François Lyo-

tard) 668
Липерт Сандра Л (Sandra L. Lippert) 1037, 

1039
Лирниченко Володомир 1031
Лирсен Џоеп (Joep Leerssen) 471
Лисенко Микола (Мико́ла Віта́лійович 

Ли́сенко) 1030
Лич Клифолд (Clifford Leech) 778
Личанин Ружа 338
Ловреновић Иван 658
Лозица Иван 969
Лома Александар 755, 997

Лома Миодраг 535
Ломпар Мило 63, 66, 67, 69, 86, 365, 453, 

466, 699
Лондон Џек (Jack London) 562
Лоренц Бранислав 74, 86
Лорка Федерико Гарсија (Federico García 

Lorca) 877, 1025, 1027
Лоски Владимир (Влади́мир Никола́евич 

Ло́сский) 84, 86
Лотман Јуриј Михаилович (Ю́рий Миха́й-

лович Ло́тман) 848, 852, 864, 865, 876
Лубарда Војислав 660
Лудошки Наталија 911, 969, 974
Луис Сесил Деј (Cecil Day Lewis) 1048
Лукач Рајко 1033
Лукин Лазин Сима 924
Лукић Велимир 763, 765, 768, 769, 770, 774, 

776
Лукић Гојко 413
Лукић Драган 219
Лукић Јасмина 976
Лукић Мирјана М. 1017
Лунчарски Анатолиј Васиљевич (Анато́-

лий Васи́льевич Лунача́рский) 549
Лурје В. (B. Lourié) 606, 607

Љесков Николај Семјонович (Николай 
Семёнович Лесков) 561

Љубинковић Ненад 356, 761, 947
Љубиша Стијепан Митров 390, 394, 635, 

637, 639
Љуштановић Јован М. 220, 221, 227, 339
Љуштина Викентије 435
Львов А. С. 605, 624

Магарашевић Ђорђе 426
Маглајлић Муниб 656
Мажуранић Иван 638, 912
Мајаковски Владимир Владимирович 

(Влади́мир Влади́мирович Маяко́в-
ский) 547

Мајкић Коста 94, 95, 106
Мејсенбург Малвида вон (Malwida von 

Meysenburg) 233
Макјуан Ијан (Ian McEwan) 1051, 1052
Максимовић Војислав 98, 106, 658
Максимовић Горан М. 489, 497, 498, 499, 

637, 651
Максимовић Десанка 15, 17, 25, 35, 174, 216, 

339, 1029, 1030
Максимовић Михаило 635, 636, 637
Макуљевић Ненад 322, 405
Малавразић Ђорђе 406
Маларме Стефан (Stéphane Mallarmé) 11, 

527, 528, 919
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Малетић Гордана 222, 227
Малетић Ђорђе 896, 907
Малиновски Бронислав (Bronisław Kasper 

Malinowski) 484
Малком Ноел (Noel Malcolm) 659
Ман Томас (Paul Thomas Mann) 703, 1018, 

1019
Мане Едуард (Édouard Manet) 190
Манојловић Тодор 354, 355, 909, 910, 1048
Манчић Александра 673
Маретић Томислав 342
Маринети Филипо Томазо (Filippo Tom-

maso Emilio Marinetti) 541
Маринковић Боривоје 637
Маринковић Јосиф 317
Маринковић Марко 899, 900, 901
Маринковић Петар 79, 82
Маринковић Радмила 371, 372, 373
Маринковић Ранко 163, 174, 175
Марић Сретен 162, 176
Марић Урош 902
Марићевић Јелена 823
Марицки Гађански Ксенија 58, 893
Марјановић Наташа Д. 313
Марјановић Петар 766
Марков Младен 201, 206, 212
Марковић Александра 362
Марковић Бели Радован 20, 26, 833, 834, 840, 

842, 843, 844
Марковић Бранкица Ђ. 700, 701
Марковић Василије 901
Марковић Веселин 199, 200, 202, 205, 206, 

207, 211 
Марковић Даница 1033, 1034, 1035, 1036
Марковић Жељко 197, 199, 213
Марковић Коста 896, 906
Марковић Лашић Озарија 998, 999
Марковић Љиљана 749
Марковић Марко 712
Марковић Милена 18
Марковић Михаило 142
Марковић Предраг 10, 11, 12, 29
Марковић Светозар 133, 134, 397, 398, 404, 

406
Марковски Михал Павел (Michał Paweł 

Markowski) 602, 812, 819
Маркс Карл (Karl Heinrich Marx) 133, 539, 

541, 568
Марло Андре (André Malraux) 170
Мартјанова Светлана (Svetlana Martyanova) 

706
Марчетић Адријана 663, 777
Марчетић Милован 24
Маслеша Веселин 97, 106
Матавуљ Ђура 496

Матавуљ Љубица 496
Матавуљ Симо 314, 315, 320, 388, 391, 398, 

399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 479, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 
497, 498, 499, 500, 775, 954

Мате Силви (Sylvie Mathé) 1052
Матијевић Владан 589, 591, 593, 594, 597, 

600, 601, 602, 603
Матић Душан 852, 862, 891, 913
Матицки Миодраг 194, 486, 487
Матош Антон Густав 163
Маћадо Антонио (Antonio Machado) 1025
Махмутћехајић Русмир 656, 657, 1011
Мацановић Ана 995
Мацић Бећир 657
Мацура Сергеј 1051, 1052
Мачић Александра 670
Машић Бранко 357
Медаковић Милорад 64, 65, 86
Медведев П. 406
Медеја (Μήδεια) 53
Межински Марија 279
Мекриди Вилијем (William Macready) 410
Мелендес Луис (Luis Egidio Meléndez) 

186
Менелај (Μενελαος) 54
Менкен Хенри Луис (Henry Louis “H. L.” 

Mencken) 131
Менчетић Шишко 345, 886
Мерло-Понти Морис (Maurice Merleau-

Ponty) 581
Метлински Амвросије Лукианович 1029
Методије (Μεθόδιος) 964
Метсу Габријел (Gabriel Metsu) 182
Мештровић Иван 354
Мијатовић Станоје М. 40, 45
Мијушковић Лепосава 674, 1035, 1036
Микић Радивоје 12, 13, 14, 16, 24, 27, 29, 31, 

43, 44, 45, 46, 642, 1032
Миклошич Франц (Franz von Miklosich) 

342, 431, 433, 436
Милаковић Јосип 100
Миланов Наташа 995, 996
Милановић Александар М. 13, 23, 29, 345, 

346, 362, 698, 699, 995
Милановић Бранко 99, 100, 101, 106
Милатовић Вук 658
Милашиновић Светлна Љ. 781
Миленковић Радослав 766
Милетић Светозар 338, 918
Милинчевић Васо 459, 466
Милисавац Живан 320, 905, 912, 962
Милићевић Вељко 589, 794
Милићевић Живко 171, 172
Милићевић Живојин 712
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Милићевић Милан Ђ. 36, 40, 41, 42, 43, 46, 
314, 318, 320, 359, 484, 946, 961, 964

Миличић Сибе (Јосип) 746
Миловановић Весна 9
Миловановић Марија 9
Миловановић Мирјана 763
Миловук Милан 317
Милојевић Јелисавета К. 409, 410, 413, 415, 

416, 417, 419
Милосављевић Миљић Снежана 651, 652, 

979, 992
Милосављевић Петар 322, 528, 535, 763, 

766, 768, 770, 771, 777
Милосављевић Светислав 92
Милосављевић Тања 699
Милош Чеслав (Czesław Miłosz) 299
Милошевић Ђорђевић Нада 636, 640
Милошевић Милорад Јел. 41, 46
Милошевић Никола 406, 641, 812, 976, 992, 

1056
Милошевић Раша 355
Милтон Џон (John Milton) 337, 411, 459, 460, 

1047
Милутиновић Дејан Д. 843, 844
Милутиновић Зоран 1010, 1011, 1012, 1013
Милутиновић Коста 97, 98, 106
Милутиновић Сарајлија Сима 445, 449, 450, 

451, 456, 464, 465, 466, 761, 1014, 1030
Миљанов Марко 635, 637, 639, 930
Миљковић Бранислав 557
Миљковић Бранко 17, 31, 32, 47, 628, 765, 

851, 852, 857
Миодраговић Јован 38, 39, 46
Мирков Нада 16, 30, 943
Мирковић Лазар 29
Мирковић Љиљана 321, 322
Мирковић Мијо 838, 844
Мирковић Милосав 156, 176
Мирковић Никола 712
Мирковић Чедомир 10, 13, 30
Мирон Михајло 90
Митриновић Димитрије 539, 540
Митрић Маријана Г. 1017
Митровић Јеремија Д. 359
Митровић Марија 129
Митровић Митра 171
Митровић Невенка 491
Митровић Немања 706
Мићевић Коља 765
Мићић Димитрије 745
Мићић Димовска Милица 1032, 1033
Михаиловић Драгослав 1057, 1058
Михајловић Велимир 429, 430, 432, 435, 441
Михајловић Дража 553, 555, 556
Михајловић Јасмина 976

Михајловић Михиз Борислав 132, 142, 155, 
156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176, 330, 765, 1007, 1008

Михњик Адам (Adam Michnik) 303
Мицић Љубомир 541
Мичић Биљана 635, 640, 641
Мишић Зоран 157, 586, 856, 857, 1007, 1008
Мишковић Наташа 322
Младеновић А. 693
Младеновић Ранко 748, 749
Младеновић Танасије Таса 24, 133, 141, 914, 

915, 920, 922, 929, 931, 932, 933, 934, 
935, 936, 937, 941, 943, 944

Млађеновић Миливоје В. 763, 764, 769, 777 
Могилницки И. 1029
Моисејенко Надија 1029
Мојићевић Радојка 328
Мокрањац Стеван 314, 317
Молијер (Molière) 403
Мољевић Стеван 94, 106
Монтале Еуђенио (Eugenio Montale) 877
Монтењ Мишел Ејкем де (Michel Eyquem 

de Montaigne) 55, 297, 1046
Монтерлан Анри де (Henry de Montherlant) 

239
Морас Роберт (Robert Morace) 1052
Морети Франко (Franco Moretti) 704
Моријак Франсоа (François Mauriac) 170
Морисон Тони (Toni Morrison) 669
Морфидис-Нисис Александар 317
Московљевић Милош 365, 996
Московљевић Поповић Јасмина 362
Мраовић Димитрије 897, 906
Мраовић О›Хер Дамјана (Damjana Mrao-

vić-O’Hare) 1052
Мркаљ Сава 428
Муминовић Расим 656, 657
Мурад Абдалах-Хаким (Shaykh Abdal Hakim 

Murad) 659
Мурат Марко 347
Мусолини Бенито (Benito Mussolini) 555
Мушицки Лукијан 388, 640, 896, 909

Набоков Владимир Владимирович (Вла-
димир Владимирович Набоков) 669

Навроцки О. 1030
Надана Соколовска Катаржина (Katarzyna 

Nadana Sokolovska) 702
Накатани Такаши (Takashi Nakatani) 1052
Накић Војновић Фран 1014
Наранџић Милан 397
Настасијевић Мирослав 765
Настасијевић Момчило 16, 17, 157, 251, 405, 

527, 528, 529, 530, 532, 533, 534, 535, 
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536, 786, 787, 789, 791, 798, 848, 851, 
852, 854, 856, 857, 858, 861, 862, 863, 
864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 
872, 873, 876, 1058

Негри Антонио (Antonio Negri) 825, 826, 831
Негришорац Иван 12, 13, 152, 153
Недељков Љиљана 366, 370
Недељковић Душан 712
Недељковић Саша 346
Недић Владан 1029
Недић Љубомир 392, 406, 707, 709
Недић Марко 700
Недић Милан 556
Неимаревић Арсеније 902
Нејлор Кенет (Kenet E. Nejlor) 697
Некрич Александар (Алекса́ндр Моисе́е-

вич Не́крич) 550, 558
Немањићи, династија 329
Немет Ференц Ф. 109, 117
Ненадић Добрило 1058
Ненадовић Љубомир П. 314, 318, 320, 635, 

637, 638
Ненин Миливој 353, 354, 355, 356, 357, 510, 

518, 524, 641, 772, 777, 909, 911
Нерон Клаудије Цезар Август Германик 

(Nero Claudius Caesar Augustus Ger-
manĭcus) 55

Нешић Ђорђе 18, 765
Николајевић Павел 550
Николић 856
Николић А. 694
Николић Александар 425, 426, 441
Николић Андријана 496, 500
Николић Божа 104
Николић Весна 995, 996, 998
Николић Живко 24
Николић Јован 896
Николић Коста 836
Николић Милен М. 359, 441
Николић Мирослав 807
Николић Филип 359
Николић Часлав 558
Никчевић Желидраг 12
Нинослав Матија Стјепан 247
Ниче Фридрих (Friedrich Wilhelm Nietz-

sche) 297, 340
Новак Маја 200, 203, 204
Новаков Александра 351
Новаковић Бошко 712, 912
Новаковић Катарина 945, 946
Новаковић Мирјана 652
Новаковић Стојан 359, 678, 946, 964, 997
Новалис, Георг Филип Фридрих фон Хар-

денберг (Georg Philipp Friedrich 
Freiherr von Hardenberg, Novalis) 68

Новачан Антон 357
Ного Рајко Петров 10, 17, 628, 872, 890
Номаћи Мотоки (Motoki Nomachi/野町 素

己) 1042, 1044
Норис Дејвид (David A. Norris) 663, 664, 

665, 666, 667
Нортроп Фрај (Herman Northrop Frye) 230, 

271
Нохлин Линда (Linda Nochlin) 1034
Нуорлуото Јуси (Juhani Nuorluoto) 692, 

693, 694, 695, 696, 697
Нушић Бранислав 92, 119, 120, 121, 122, 123, 

124, 125, 126, 127, 128, 129, 216, 314, 
315, 317, 320, 401, 403

Његуш Роксанда 212
Њежић Живко 94, 106

Обрадовић Бранко 106
Обрадовић Доситеј 82, 336, 387, 390, 392, 

393, 394, 425, 426, 427, 430, 441, 677, 
997, 1021

Обрадовић Драгана 663
Обрадовић Душанка 57
Обреновић Александар 132, 391, 895
Обреновић Јеврем 693
Обреновић Милош 359, 693, 694
Обреновић Михаило 391
Обреновић Наталија, краљица 314, 315, 320
Обилић Милош 659
Овидије (Publius Ovidius Naso) 51
Огњановић Илија 113
Ожегов С. И. 806
Оку Ајако (Ayako Oku) 1044
Олеговна Микитенко Оксана 645
Одаловић Мошо 220, 227
Олах Кристијан 826, 828, 831
Оливије Лоренс (Laurence Olivier) 412
Ораић Толић Дубравка 182, 192
Орбин Мавро 888
Орвел Џорџ (George Orwell) 1021
Орфелин Захарије 388, 392, 395, 677, 896, 

982
Орфеумџија Брана 745
Остојић Карло 167
Остојић Тихомир 314, 317, 320, 354, 894, 896, 

945, 946, 947, 948, 949, 957, 959, 965
Оташевић Душан 180
Оташевић Ђорђе 363, 996
О’Хер Шон (Shawn O’Hare) 1052 

Павис Патрис (Patrice Pavis) 764, 774
Павић Милорад 392, 394, 641, 654, 660, 661, 

662, 663, 835, 821, 823, 825, 826, 827, 
828, 829, 830, 909, 975, 976, 977, 980, 
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981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 
991, 992, 993, 1021, 1058

Павићевић Вуко 86
Павковић Васа 11, 12, 13, 14, 24, 996, 1033
Павле, апостол 61, 64, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 

76, 81
Павле, српски патријарх, (1914-2009) 708
Павлетић Влатко 158, 406
Павличић Павао 181, 193, 969
Павловић Живојин 666, 1058
Павловић Зое 844
Павловић Иванка 320
Павловић Леонтије 894
Павловић Миодраг 157, 168, 169, 176, 513, 

524, 586, 642, 809, 810, 811, 812, 813, 
814, 815, 816, 817, 818, 819, 876

Павловић Мирјана 1031, 1033
Павловић С. 393
Павловић Слободан 346
Пажо Даниел-Хенри (Daniel-Henri Pageaux) 

830, 831
Паз Октавио (Octavio Paz) 1025, 1026, 1027
Пајић Миленко 765
Пајић Петар 17
Палавестра Предраг 131, 133, 134, 135, 140, 

141, 142, 145, 146, 153, 155, 156, 157, 
158, 176, 320, 524, 640, 642, 657, 658, 
670, 671, 913, 1033

Паланачки Јулка/Јулијана 388, 767, 768, 770
Пандуревић Јеленка 699
Пандуровић Сима 135, 139, 357, 1007
Панић Мараш Јелена 348, 349, 350
Пантић Мирослав 45, 153, 343, 395
Пантић Михајло 11, 12, 13, 151, 651, 652, 

976, 992, 1032
Панчић Јосиф 21, 33, 34, 35, 39, 46
Папини Ђовани (Giovanni Papini) 255
Париповић Крчмар Сања Ј. 31, 43, 46
Парис (Πάρις) 54, 80
Пасарић Антун 344
Паскал Блез (Blaise Pascal) 159
Паточка Јан (Jan Patočka) 287
Паунд Езра (Ezra Pound) 8817
Пауновић Зоран 1051
Паусанија (Παυσανίας) 52, 53, 54, 57
Пачу Јован 314, 317
Паш Хелма (Helma Pasch) 1039
Пашић Милутин 794, 798
Пашић Никола 492
Певуља Душко В. 89
Пеичић Константин 394
Пејчић Јован 700
Пекић Борислав 199, 200, 202, 207, 209, 211, 

635, 641, 642, 668, 669, 1021, 1058
Пелоп (Πέλοψ) 51, 52

Первомајски Леонид (Леонид Первомай-
ский) 1031

Пери Милман 1014
Перић Ђорђе 907
Перишић Игор 670, 671, 672, 673, 674
Перишић Јелена Р. 1041
Перовић Драго 92, 698, 699
Перовић Латинка 321
Перовић Милош/Пијетро Косорић [псеу-

доним] 355
Перовић Цуца Стеван Андрин 65
Перуновић Перун Петар 326, 327
Перуновић Ружа С. 145
Петаковић Славко В. 347
Пете Андреа 702
Петефи Шандор (Petőfi Sándor) 109, 110, 

111
Петковић Владимир Р. 957, 964
Петковић Данијела Р. 334
Петковић Дис Владислав 135, 140, 165, 355, 

810, 819, 848, 854, 856, 857, 862, 1007
Петковић Новица 229, 349, 392, 393, 406, 

529, 533, 535, 536, 663, 798, 847, 848, 
849, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 
858, 859, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 
867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 875, 
876, 883, 891

Петковић Радослав 1021
Петлов И. П. 675С
Петравић Анте 357
Петрановић Богољуб 1030
Петрановић Бранко 843
Петрарка Франческо (Francesco Petrarca) 

388, 460, 896, 900
Петров Александар 641, 883, 891
Петровић Александар 41, 46
Петровић Александар Саша 1051
Петровић Бошко 927
Петровић Вељко 132, 140, 165, 167, 918, 919
Петровић Глиго 491
Петровић Горан 202, 204, 211, 213
Петровић Даница 322
Петровић Драгица М. 356
Петровић Душан 766
Петровић Јасминка 223, 224, 227
Петровић Карађорђе 391
Петровић Миломир 115
Петровић Миодраг В. 354, 356, 357
Петровић Надежда 26
Петровић Његош Ксенија 61
Петровић Његош Никола I 61, 314, 320
Петровић Његош Петар II/Раде Томов 

[световно име] 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 73, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 
86, 337, 342, 345, 348, 389, 445, 449, 
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452, 453, 454, 464, 465, 466, 531, 532, 
536, 638, 654, 656, 658, 659, 660, 851, 
852, 853, 880, 883, 935, 938, 1012, 1013, 
1014, 1017, 1045

Петровић Оливера 263
Петровић Петар 901
Петровић Петар Ж. 34, 42, 43, 46
Петровић Предраг Ж. 194, 851
Петровић Растко 136, 229, 356, 541, 547, 571, 

574, 851, 852, 853, 857, 862, 863
Петровић Светислав 965
Петровић Светозар 388, 406, 969, 1049, 1059
Петровић Снежана 997
Петровић Соња 42, 46
Петровић Теодора 441
Петровић Урош 223, 224
Петронијевић Бранислав 712
Пешикан Госпава, рођ. Вуковић 758
Пешикан-Љуштановић Љиљана 40, 46, 

329, 330, 331, 332, 333, 639, 758
Пешикан Митар 25, 365, 997
Пешић Миодраг М. 712
Пивнички-Дринић Татјана 50
Пијановић Петар 635, 640, 641, 976, 992
Пилиповић Јелена 706
Пиндар (Πίνδαρος) 52, 459
Пинчон Томас Раглс (Thomas Ruggles Pyn-

chon) 669
Пипер Предраг Ј.  800, 807, 996, 997, 998
Пирандело Луиђи (Luigi Pirandello) 340
Писарев Ђорђе 666
Питагора са Самоса ( Ὁ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος) 

77, 459
Питулић Валентина 700
Плат Џејмс (James Platt) 1052, 1053
Платон (Πλάτων) 61, 74, 75, 76, 81, 581, 771, 

977
Плиније Старији (Gaius Plinius Secundus) 

51
Плутарх (Πλούταρχος) 54, 55, 56, 57
По Едгар Алан (Edgar Allan Poe) 1058
Покрајац Гордана 345
Полит-Десанчић Михаило 314, 318, 320
Поломац Владимир 700, 701
Попа Васко 17, 18, 157, 194, 392, 393, 586, 

654, 660, 810, 851, 852, 856, 880
Попер Карл Рејмунд (Karl Raimund Popper) 

835, 844
Попин Александра Р. 179, 181, 194
Попов Јован 704
Попов Раша 180
Попов Чедомир 58
Поповић Богдан А. 12, 14, 132, 134, 524, 628, 

635, 642, 703, 704, 705, 947, 959, 961, 
1007, 1008, 1049

Поповић Бранко 61, 62, 86, 355, 637, 810, 
812, 819

Поповић Владимир Б. 763, 765, 771, 773
Поповић Г. 971
Поповић Гаврило 898
Поповић Јован 902
Поповић Јован Стерија 119, 388, 389, 390, 

395, 473, 678, 694, 893, 894, 895, 896, 
897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 
905, 906, 907, 908, 1002

Поповић Јустин 712
Поповић Константин 473
Поповић Љ. А. 895
Поповић Љубомир 697, 800, 807
Поповић Људмила 755, 757, 762
Поповић Маринко 902
Поповић Миленко 925
Поповић Мирослав 1058
Поповић Мита 111, 113, 115
Поповић Николић Данијела М. 650
Поповић Павле 61, 98, 106, 139, 338, 946, 961
Поповић Павле, учитељ 902
Поповић Радован 128, 129, 913, 944
Поповић Ранко 106
Поповић Сава 901
Поповић Стеван В./чика Стева 962
Поповић Тања М. 142, 651, 706
Поповић Тихомир 965
Поповић Томо К. 489, 490, 491
Портман Татјана 321
Порчић Небојша 345
Потебња Александар (Алекса́ндр Афана́-

сьевич Потебня́) 848, 852
Потић Душица 14, 221, 227
Поуп Александар (Alexander Pope) 411
Прајзовић Миливоје 359
Предић Р. 180
Предић Урош 314
Пријам (Πρίαμος) 54
Принс Џералд (Gerald Prince) 979
Принцип Гаврило 141, 539
Продановић Јаша 492
Продановић Милета 666
Продановић Остоја 651, 653
Прокић Ненад 763, 765, 766, 767, 768, 769, 

773, 776, 777
Прокопијевић Мирослав 844
Пропертије Секст (Sexstus Propertius) 51
Протић Миодраг Б. 180
Протић П. 954
Протић Симеон 907
Протић Стојан 359
Пруст Марсел (Marcel-Valentin-Louis-

Eugène-Georges Proust) 563, 567
Прћић Твртко 363, 683, 684, 685, 687, 688
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Пупин Михаило 92
Пурић Божидар 355, 357
Путник Димитрије 902
Пуцић Медо 434
Пуцић Нико 344
Пчилка Олена (Олена Пчілка) 1030

Рабинович Питер (Peter J. Rabinowitz) 980
Рабле Франсоа (François Rabelais) 1017
Рабреновић Нина 1033
Рабус Ахим (Achim Rabus) 1037, 1039
Радаковић Жарко 287
Радевић М. 894
Раденковић Љубинко 33, 35, 38, 40, 41, 42, 

46, 47
Радешчек Фран 356, 357
Радин Ана 472, 473, 474, 476, 481, 483, 486
Радисављевић Зоран Хр. 28
Радић Јованка 699
Радић Првослав 363
Радић Радивој Ђ. 648
Радић Стјепан 555
Радица Богдан 255
Радичевић Бранко 160, 165, 315, 337, 338, 

388, 445, 449, 454, 455, 456, 460, 464, 
466, 747, 962

Радовановић Милорад 362, 697, 969
Радовановић Петар 895, 901, 902
Радовић Амфилохије 70, 86
Радовић Борислав 24, 574, 577, 578, 579, 580, 

581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 851
Радовић Душан 216, 219, 223, 226, 227
Радовић Милица 9
Радовић Миодраг 976, 992
Радовић Новица 9
Радовић Огњан 257
Радовић Сава 9
Радовић Тешић Милица 25, 365, 699
Радојчић Саша 13
Радонић Јован 947, 948, 949, 954, 955
Радоњић Горан 667, 668, 669, 698, 701
Радосављевић Недељко В. 648
Радуловић Јован 660, 664, 1058
Радуловић Лидија 479, 486
Радуловић Милан 160, 176, 339, 504, 524, 

707, 708, 709, 710, 711, 712, 713
Радуловић Немања 636
Радуловић Оливера 148, 153
Радченко Константин (Костянтин Федо-

ро вич Радченко) 394
Раздобудко Л. 691
Раичевић Горана С. 537
Раичевић Миодраг 24
Раичковић Стеван 413, 415, 417, 418
Рајачић Јосиф 50

Рајић Јован 392, 394, 429, 635, 636, 637, 898, 
936

Рајковић Ђорђе 638
Рајковић Елвира 1033
Рајковић Љ. 649
Рајчић Бисерка 406
Ракитић Слободан 461, 466
Ракић Вићентије 436
Ракић Југослава 700
Ракић Милан 92, 139, 814, 855, 882, 885, 1007
Ракић Мита 964
Ракитин Јуриј (Юрий Львович Ракитин) 

543
Ракитић Слободан 658
Ранковић Светолик 400, 401, 402, 406, 1058
Рансијер Жак (Jacques Rancière) 821, 824
Ранчић Дуња С. 229, 350, 577
Рапајић Светозар 419
Расин Жан (Jean Racine) 159
Расински Мирољуб Аранђеловић 772
Ратковић Зоран 766
Рачанин Јеротеј 635, 636, 637
Рачанин Кипријан 12
Рашер Манфред 357
Рашковић Срђан 1029
Ређеп Драшко 156, 176, 1047
Рељић Митра 700
Рељић Радомир 180, 181, 187, 189, 190
Ремарк Ерих Марија (Erich Maria Remarque) 

666
Рембо Артур (Arthur Rimbaud) 816
Реметић Слободан 344
Ренар Жорж (Georges François Renard) 132, 

133
Ренсом Џон Кроу (John Crowe Ransom) 812
Реста Катерина (Caterina Resta) 878, 879, 

888, 891
Решетар Милан 342, 343, 344, 345, 346, 347, 

607, 623, 625
Рибарова Зденка (Zdenka Ribarova) 699, 700
Рибникар Владислава 552, 704, 705, 1059
Рибникар Слободан 747
Ригов 966
Ризвић Мухсин 656, 1011
Ризвић Селма 656
Рикер Пол (Paul Ricœur) 653, 1018
Рилке Рајнер Марија (Rainer Maria Rilke) 

253
Риљски Максим Тадејевич 1029, 1031
Рисојевић Ранко 218, 227, 295
Ристановић Урош М. 445
Ристић Дејан 358, 360, 361
Ристић Коста Х. 36, 46
Ристић Марко 164, 171, 557, 558, 911, 912, 

913, 919
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Ристић Стана 363, 996
Рифатер Мишел (Michel Riffaterre) 653, 977
Рицл Маријана 57
Ричардс И. А. (Ivor Armstrong Richards) 812
Ричардсон Брајан (Brian Richardson) 987
Рогић Слободан 24
Роден Огист (François-Auguste-René 

Rodin) 355
Ројс Хенри (Henry Royce) 245
Ронинг Ан Бригит (Anne Birgitte Rønning) 

706
Росић Јелена 1033
Росић Љубица 299
Росић Татјана 322, 670, 672
Рош Е. (Е. Rosch) 647
Руварац Димитрије 393
Руварац Иларион 394
Руварац Коста 396
Рудан Саша 706
Рудаш-Гроцка Моника (Monika Rudaś-

Grodzka) 702
Рудченко Иван (Иван Яковлевич Рудчен-

ко) 1030
Ружди Салман (Salman Rushdie) 664, 1012
Ружин Иванов Татјана 995
Ружић Владислава 213
Ружић Д. 964
Русо Вилијамдело (Ruso Vilijamdelo) 186
Русо Жан Жак (Jean-Jacques Rousseau) 55, 

297, 336, 781, 787
Рушкуц Ђорђе 941
Ршумовић Љубивоје 219

Савић Аница 357
Савић В. 676
Савић Виктор 342, 343, 344, 346, 347, 699, 

995
Савић Јоца 336
Савић Максим 896, 906, 907
Савић Милан 91, 98, 313, 314, 315, 317, 318, 

320, 321, 402, 406, 494
Савић Милисав 1057, 1058
Савић-Ребац Аница 62, 63, 87
Савковић Милош 166, 712
Савковић Нада М. 423
Савковић Светислав 954
Саид Едвард Вади (Edward Wadie Said) 823
Самарџија Снежана 23, 30, 36, 46, 194, 635, 

636, 639, 644, 761
Самарџић Биљана 700
Самарџић Радован 640
Самуровић Светозар 180, 188
Санг Хун Ким (Kim Sang-hyun) 658
Санктис Франческо де (Francesco de San-

ctis) 131

Сартр Жан Пол (Jean-Paul Sartre) 170, 299
Сас Карољ (Sás Károly) 112
Свети Сава 301, 329, 371, 372, 430, 918
Седларевић Макевије 902
Секигући Цугио (Tsugio Sekiguchi) 1044
Секулић Исидора 171, 172, 341, 357, 541, 545, 

558, 910, 918, 919, 921, 923, 934, 982, 
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1049

Сел Фаркаш (Széll Farkas) 110
Селс Мајкл (Michael Sells) 659
Селенић Слободан 654, 660, 664, 1058
Селимовић Меша 640
Сенгупта Прадипра (Pradipta Sengupta) 

1052
Сен-Џон Перс (Saint-John Perse) 170
Сент-Бев Шарл Огистен (Šarl Ogisten Sent-

Bev) 131, 135, 159
Серафин-Прусатор Ева (Ewa Serafin-Pru-

sator) 702
Сервантес Сааведра Мигел де (Miguel de 

Cervantes Saavedra) 403, 1025, 1026, 
1027

Сигар Норман (Norman Cigar) 659
Сикимић Биљана Љ. 649
Симановић Игор 701
Симић Живојин П. 418, 964
Симић Марина Н. 469, 470, 486
Симић Радоје 365, 699
Симовић Љубомир 12, 13, 15, 17, 30, 179, 

180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 635, 
642, 765

Симоновић Д. 649
Симоновић Радивоје 775
Сиоран Емил (Emil Cioran) 295, 297
Сисиф (Σίσυφος) 52, 53
Скери Елејн (Elaine Scarry) 665
Скерлић Јован 91, 98, 131, 132, 133, 134, 135, 

136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 159, 
176, 335, 336, 341, 402, 462, 466, 524, 
539, 540, 545, 558, 638, 654, 662, 703, 
733, 743, 745, 764, 783, 798, 947, 948, 
962, 1007, 1008, 1033

Скок Петар 433, 614, 615, 617, 621, 624, 678, 
755

Скот Валтер (Walter Scott) 395
Скурла Стијепо 344
Сладоје Ђорђо 17
Слијепчевић Перо 92, 357, 524
Смиљанић Трифун 897, 907
Смит Сидони (Sidonie Smith) 702
Снигурски И. 1029
Снидерс Франс (Frans Snyders) 186
Соколовски Миколај (Mikolaj Sokolowski) 

701
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Солар Миливој 765
Соларић Павле 428, 436, 441
Соловјов Владимир Сергејевич (Влади́мир 

Серге́евич Соловьёв) 76, 77, 87
Софрић Нишевљанин Павле 30, 314, 321
Спалајковић Мирослав 542, 543, 558
Спасић Александар 819
Спасић Јелена 222, 227
Спасић Милован 895, 901, 902, 903, 904, 

905, 908
Спасова Људмила 365
Спасојевић Марина 362, 699, 700
Спахић Ведад 656, 657
Спивак Гајатри Чакраворти (Gayatri Cha-

kravorty Spivak) 705
Спиридоновић Савић Јела 1035, 1036
Србиновић Младен 188, 189, 194
Сремац Стеван 137, 138, 399, 400, 401, 402, 

403, 404, 469, 471, 472, 473, 474, 479, 
484, 485, 486

Срећковић Јован 333
Срећковић Јована 1052
Ставрић Илија 352
Стајић Васа 338
Стаматовић Миодраг 943, 944
Стамболић М. 180
Станимировић Владимир 745
Станић Драган 698, 699, 700
Станишић Вања 346, 699
Станковић Борисав 790, 856, 857, 876, 

1055
Станковић Игњатије 424
Станковић Корнелије 314, 317, 1047
Станковић Милић/Милић од Мачве 181, 

188, 190
Станковић Р. 607, 625
Станковић Шошо Наташа Б. 119
Станкович Боголюб 807 
Станојевић Бобан 701
Станојевић Маринко Т. 41, 47
Станојевић Сретен 544
Станојевић Станоје 947, 948, 954, 955
Станојчић Живојин 365, 800, 807
Старац Милија 330, 331
Старицки Михајло (Михайло Старицький) 

1030, 1031
Стевановић Видосав 639, 660, 1057, 1058
Стевановић Владимир 28
Стевановић Михаило 9
Стејић Јован 692, 693, 694, 695, 696, 697
Стејић Спасоје 553
Степанија, слепа, гусларка 329
Степанов Страхиња Р. 370
Стефан Драгутин Немањић 373
Стефан Урош IV Душан Немањић 676

Стефан Немања 329, 372
Стефан Првовенчани 346, 371, 372
Стефан Урош II Милутин Немањић 373
Стефановић Александар 700
Стефановић Андра 964
Стефановић Димитрије Е. 13, 24, 25
Стефановић Живко 901
Стефановић Мирјана Д. 458, 466, 635, 636, 

637, 647, 651, 652
Стефановић Никола 354, 357
Стефановић Павле 909
Стефановић Светислав 354, 357, 923
Стефановић Стефан 395
Стивенсон Роберт Луис (Robert Louis Ste-

venson) 569
Стијовић Рада 996
Стијовић Светозар 25
Стипчевић Никша 13, 14
Стојадиновић Милица Српкиња 139, 314, 

318, 321, 635, 637, 638, 1034, 1035
Стојановић Дејан 406
Стојановић Драгиша 359
Стојановић Дубравка 322
Стојановић Здравко 907
Стојановић Јелица 344, 698
Стојановић Љубомир 347, 359, 364, 746, 958, 

959
Стојановић Миодраг 58, 394
Стојановић Павле 903, 906, 908
Стојановић Пантовић Бојана 13, 14
Стојановић Слободан 766
Стојановић Сретен 92, 552, 554, 557
Стојиљколвић Марија 303
Стојимировић Душан 354, 357
Стојићевић Слободан 24
Стојковић Градимир 220, 227
Стојковић Живорад 558
Стојменовић Виолета В. 561
Стојнић Бојан 106
Стојшић Ђорђе 953
Столић Ана 321, 322, 405
Страбон (Στράβων) 51, 52, 53
Стратимировић Стефан 441
Ступаревић Олга 493, 500
Суботин Стојан 1029
Суботић Јован 313, 315, 318, 321, 388, 389, 

391, 395, 396, 398, 449
Суботић Љиљана 366, 692, 697
Суботић Савка 313, 321, 678
Суботички Зоран 763,766, 771
Сувајџић Бошко 761, 997
Сундечић Јован 490
Супило Франо 549
Сутончић Уздах 744, 756, 757, 758, 759, 760, 

762, 763, 764
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Тадије Жан-Ив (Jean Yves Tadié) 253
Тадић Љубомир 271, 524
Тадић Станимир 16
Тантал (грч. Τάνταλος) 51
Тапарек Марта (Marta Taparek) 702
Тарановски Кирил Фјодорович (Кирилл 

Фёдорович Тарановский) 854
Таргоф Рејми (Ramie Targoff) 1048
Тартаља Иво 392, 704, 1056
Тасо Торквато (Torquato Tasso) 459
Татаренко Ала (Alla L. Tatarenko) 663, 701, 

822, 831, 992
Тафра Бранка 365
Тејт Нејхам (Nahum Tate) 411
Текелија Сава 110, 396, 693
Тен Иполит (Hippolyte Adolphe Taine) 133, 135
Теофраст (Θεόφραστος) 977
Тереза из Авиле (Teresa de Ávila) 63
Тесеј (Θησεύς) 52, 54
Тесла Никола 388, 771
Тешић Гојко 9, 24, 41, 42, 539, 540, 544, 558, 

730, 750, 870
Тешић Драгољуб 16
Тешић Милица рођ. Марјановић 8
Тешић Мило 27
Тешић Милосав 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
995, 998

Тешић Радован 8
Тешић Тешо 8
Тиберије Јулије Цезар (Tiberius Iulius Caesar) 

55
Тибоде Албер (Albert Thibaudet) 135
Тимотијевић Божидар 12
Тимотијевић Мирослав 322
Тиндл Вилијем (William Tindall) 1047
Тињанов Јуриј Николајевич (Ю́рий Нико-

ла́евич Тыня́нов) 852
Тисија 977
Тито Јосип Броз 543, 555, 556, 663, 834, 841, 

842, 1011
Тишма Александар 145, 146, 147, 148, 149, 

150, 151, 152, 391, 669, 927, 929, 934
Тјапко Г. 677
Тмушић-Костић Александра 699
Тодић Бојана 998
Тодоров Цветан (Tzvetan Todorov) 390, 406
Тодоровић Благоје Б. 20
Тодоровић Неда 136, 142
Тодоровић Пера 314, 321, 400, 404
Тодоровић Симеон 908
Тодоровић Стеван 314, 321
Токин Милан 912, 913

Толди Ева (Toldi Éva) 112
Толди Миклош (Toldi Miklós) 111
Толди Ференц (Toldy Ferenc) 112
Толстој Лав Николајевич (Лев Николаевич 

Толстой) 1056, 1057
Толстој Никита (Ники́та Ильи́ч Толсто́й) 

757, 762
Толстој Светлана М. 47
Томановић Лазар 490, 498
Томас Дилан (Dylan Marlais Thomas) 816
Томашевски Борис (Борис Викторович 

То машевский) 473
Томин Светлана 699
Томић Бранислав 752
Томић Јован Н. 359, 360
Томић Лидија 635, 637, 639, 698, 700
Томић Ристо 94, 105
Томић Светлана Е. 703
Томовић Мирко 96, 107
Тонтић Стеван 628
Топаловић Мита 314, 317
Тополинска Зузана (Zuzana Topolińska) 364
Топоршич Јоже 204
Тот Калман (Kálmán Tóth) 110, 112
Тошовић Бранко 364
Трамп Доналд Џон (Donald John Trump) 

1053
Транквил Светоније (Gaius Suetonius Tran-

quillus) 51
Трговчевић Љубинка 320
Трендел Аристи (Aristi Trendel) 1052
Тресић Павичић Анте 357
Трећаков Стојан 912
Трифковић Коста 119, 315
Трифуновић Душко 627, 628, 629, 630, 633
Трифуновић Ђорђе 18
Трифуновић Ђурђа 9
Трифуновић Мила 9
Трифуновић Милош 360
Тројановић Сима 47, 946
Тропин Тијана 705
Трофимкина Библеизмы Олга 363
Троцки Лав Давидович (Лев Дави́дович 

Тро́цкий) 553
Трубарац Матић Ђорђина 1028
Тубић Ристо 17, 30
Тукидид (Θουκυδίδης) 53, 56, 57
Тургењев Иван (Ива́н Серге́евич Турге́нев) 

138
Тутњевић Станиша 339, 340, 341
Туцаков Јован 33, 38, 39, 47

Ћипико Иво 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 
788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 
796, 797, 798



1085

Ћирило (Κύριλλος) 964
Ћирић Трајко 744, 757, 758, 759, 760, 761, 

764
Ћирјанић Гордана 1033
Ћирковић Светлана М. 649
Ћирковић Сима 249
Ћопић Бранко/Чопич Б. 216, 799, 801, 803, 

804, 806, 807, 808, 1013, 1014, 1015, 
1016, 1017, 1058

Ћорић Божо 366
Ћорић Борис 103, 107
Ћоровић Бутрић Весна 219, 220, 227
Ћоровић Владимир 91, 92, 107, 357, 520, 

920
Ћоровић Светозар 357, 960, 961
Ћосић Бора 160, 1058
Ћосић Бранимир 712
Ћосић Букић Ана 136, 142
Ћосић Добрица 174, 391, 654, 658, 660, 707, 

913, 1058
Ћук Љиљана 741
Ћуковић Милица В. 358, 945
Ћурчија Петар 791

Угреновић Александра 399, 406
Украјинка Лесја (Леся Українка) 1029, 1030
Ујевић Тин 357, 938, 939
Улицка Људмила (Людмила Евгеньевна 

Улицкая) 547
Уљаревић Радомир 765
Унгарети Ђузепе (Giuseppe Ungaretti) 877
Усачёва Валерия Васильевна 33, 38, 47
Ускоковић Милутин 808
Ускуфи Мухамед Хеваи 677
Успенски Борис (Бори́с Андре́евич Успе́н-

ский) 848, 842, 876, 1056

Фабијанчић Владислав 356
Фасмер М. 619, 624
Фаулс Џон (John Fowles) 664
Федкович Јосип Јуриј (О́сип Ю́рій Федь-

ко́вич) 1030
Федун Џенифер (Jannifer Fedun) 649
Фелман Шошана (Shoshana Felman) 665
Фемић Радоје 700
Фергусон Чарлс (Charles Ferguson) 1038
Филиповић Вук 790, 798
Филиповић Драгољуб Ф. 355, 357, 745
Филиповић Миленко С. 35, 45, 47, 757, 762
Филиповић Мухамед 656, 1011, 1012
Филиповић Р. 368
Филиповић Фрида 1035, 1036
Филипс Гери (Geri Philips) 659
Финдли Тимоти (Timothy Findley) 664
Финци Ели 641, 918

Фиш Стенли (Stanley Fish) 977, 984
Флакер Александар 406
Флашар Мирон 58
Флобер Гистав (Gustave Flaubert) 924, 1056
Флоријан Жан-Пјер (Jean-Pierre Claris de 

Florian) 403
Фогл Иван 628
Фојербах Лудвиг (Ludwig Andreas von 

Feuerbach) 539
Фокнер Вилијам (William Faulkner) 1056
Форишковић Александар 58
Фостер Волас Дејвид (David Foster Wallace) 

1052
Фостернич Франце (France Forstnerič) 223
Фохт Иван (Иван Фёдорович Фохт) 864
Фрајнд Марта 641, 1046, 1047, 1048, 1049, 

1050
Франасовић Перо 344
Франк Ото (Otto Franck ) 433
Франко Иван (Ива́н Я́ковлевич Франко́) 

1031
Франс Анатол (Jacques Anatole François 

Thibault) 135, 159
Францишковић Драгана Б. 109, 117
Френцел Елизабет (Elizabeth Frenzel) 391
Фројд Сигмунд (Sigmund Freud) 74, 75, 76, 

77, 87, 563, 843
Фромантен Ежен (Eugène Fromentin) 182, 

183, 194

Хајдаревић Хаџем 657
Хајдегер Мартин (Martin Heidegger) 584, 

590
Хајденрајх Јулије (Julius Heidenreich) 450, 

466
Хајек Фридрих (Friedrich Hayek) 836, 844
Хајзенберг Вернер Карл (Werner Karl Hei-
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1094
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ж) страна имена се у тексту на српском језику транскрибују; у парен-
те зи се наводе у оригиналној графији; 

з) ако је из контекста јасно који је аутор цитиран, у парентези није по-
требно наводити његово презиме, нпр.

Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат из 
ове области срочио је бенедикти нац Алберик из Монте Касина у другој по-
ловини XI века. 

и) ако се упућује на радове двају или више аутора, податке о сваком сле-
дећем раду од војити тачком и запетом, нпр. (СувајЏић 2005: 201; ПеТковић 
2010: 65–89);

ј) рукописи се цитирају према фолијацији (нпр. 2а–3б), а не према па-
ги нацији, изузев у случајевима кад је рукопис пагиниран. 

7. циТираналиТераТура
У текстовима писаним ћирилицом најпре се наводе (према азбучном 

реду презимена аутора) радови објављени ћирилицом, а затим (према абе-
цед ном реду презимена аутора) радови објављени латиницом; у текстовима 
писаним латиницом редослед је обрнут; сви редови осим првог увучени су 
за 1,5 cm употребом тзв. „висећег“ параграфа; презиме аутора дати малим 
вер залом; у радовима на енглеском, немачком и француском референце ћи-
рили цом се могу транслитеровати латиницом.
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1095



1096

радевић, Милорад, Миодраг маТицки. Народне песме у „Српскодал ма
тинском магазину“. Нови Сад: Мати ца српска, 2010.

в) рад у часопису:
Живковић, Драгиша. Радоје Домановић и теорија „Sekundenstil“-a. Збор ник 

Матице српске за књижевност и језик XLIII/1 (1995): 7–16.
г) рад у зборнику радова: 
ПиПер, Предраг. О когнитивнолингвистичким и сродно усмереним про-

учавањима српског језика. Предраг Пи пер (ур.). Когнитивнолингви стич ка 
проучавања српског језика. Београд: САНУ, 2006, 9–46.

д) речник:
ESJS: Etymologický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. 

Praha: Academia, 1989–.
ђ) фототипско издање:
ивић, Милка. Значења српскохрватског инструментала и њихов ра звој 

(синтаксичкосемантичка студија). Београд, 1954. Београд: Српска ака демија 
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