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– Пи ка со! Кад ка жу ње го во име, сви па да ју у не свест. нај ве ћи сли кар 
два де се тог ве ка! А ова мо… По гле дај ову сли ку: Жена која плаче. Као да 
ни је знао да цр та.

– Знао је, али ни је хтео. За и на тио се. Да на сли ка не што она ко ка ко из-
гле да, би ло му је до сад но. то је пре пу штао ре а ли сти ма. и фо то гра фи ма. 
Да кле ни је био ни зра кав ни не вешт, не го… ком пли ко ван.

– Ка пи рам. то је исто као ја са му зи ком. Док сам ду длао ка као, сви ђа-
ло ми се „та ши, та ши та на не”. сад ми се сви ђа ју ре пе ри.

– А Бе ла Бар ток?
– Пу сти га, бре. тај је исти као Пи ка со.
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рАзбијенА сликА 
ствАрности

Срушена кула од Слоноваче

По чет ком 20. ве ка у за пад но е вроп ској умет но сти до ла зи до пре о кре-
та: модернусмењујеавангарда.

Про ме на је би ла бр за и упа дљи ва, на ро чи то у фор ма ма.
су шти ну аван гар де на ла зи мо у ње ном радикализму.
ни кад ра ни је за та ко крат ко вре ме ни је на ста ла та ко ве ли ка раз ли-

ка из ме ђу спољ ног из гле да ста ре и но ве умет но сти.
У сли кар ству је пот пу но на пу ште но на че ло ими та ци је ствар но сти: 

вр хун ски сли ка ри ства ра ју „деч је” сли ке, као да ни су спо соб ни да на цр-
та ју фи гу ре и пред ме те. У му зи ци се уво ди дис хар мо ни ја и ка ко фо ни ја, 
као да су ком по зи то ри опе ри са ни од слу ха.

У по е зи ји се од ба цу је ве за ни стих, као да су пе сни ци за бо ра ви ли шта 
је два на е сте рац и тро хеј и јамб.

на рав но: ни сли ка ри ни су за бо ра ви ли да цр та ју, ни ком по зи то ри 
ни су оглу ве ли ни ти су пе сни ци па ли на ис пи ту из по е ти ке. на про тив: 
умет ни ци су на мер но од ба ци ли све ра ни је фор ме и на чи не умет нич ког 
из ра жа ва ња.

Умет нич ки узро ци на сту па аван гар де

Аван гар да на сту па као не га ци ја мо дер не (пар на си зма, сим бо ли зма, 
лар пур лар ти зма).

Мо дер на се (као ра ни је ро ман ти зам) пре тво ри ла у ма нир – у соп-
стве ну бле ду ко пи ју: по е зи ју су пре пла ви ли вен ци се це си је и ма гло ви-
ти сим бо ли ко ји ви ше ни су кри ли ни ка кву „тај ну”. или су прот но (а то 
бе ше још го ре): кри ли су не ку ба нал ну, већ сто пу та из ре че ну „исти ну” 
о то ме да је жи вот бе сми слен и ту жан.

По но ви те шта зна те о књи жев ном ма ни ру (уџ бе ник за 11. раз ред).

Аван гар да на сту па као не га ци ја ис тро ше не мо дер не.
Ако је мо дер на су мор но уз ди са ла – авангардабесно узвикује. (По-

гле дај мо при ло же ну сли ку.)
Ако се мо дер на де пре сив но по вла чи ла у ку лу од сло но ва че – аван

гардаиступаусветди на мич но, бун тов но и агре сив но.
Ако је мо дер на не го ва ла култ фор ме – авангардаразбијаформу. 
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Ре А Ли ЗАМ Мо ДеР нА АвАн ГАР ДА
сли ка ње ствар но сти бе жа ње од ствар но сти бунт про тив ствар но сти

Дру штве ни и идеј ни узро ци на сту па аван гар де

1. По чет ком 20. ве ка од и гра ва се не ви ђе ни по лет на у ке, тех ни ке и 
ин ду стри је: ра дио, ауто мо бил, ави он, филм – све је то ушло у ма сов ну 
упо тре бу у пр вој де це ни ји 20. сто ле ћа!

– У том слу ча ју зна те шта? Дре жди те ви ле по у ва шим ку ла ма од сло-
но вог шу пљег зу ба, ја одох у жи вот! Хо ћу да ју рим ауто мо би лом, да ле-
тим ави о ном, да гле дам у би о ско пу Ча пли но ве лу до ри је и да слу шам 
пре нос утак ми це с  дру гог кон ти нен та.

Мла да ге не ра ци ја ни је хте ла да оста не на мар ги ни. За што баш да пе-
сник цми здри ка да сви ли ку ју?

2. А он да од јед ном – бам! Шта ви ше – бом! Бом бе Пр вог свет ског ра-
та! Пр вог свет ског, нај стра шни јег и нај ве ћег у исто ри ји (до та да шњој). 

А ко је ги нуо нај ви ше на ра ти шти ма? иста она мла да ге не ра ци ја ко ја 
ни је хте ла да оста не на мар ги ни жи во та, не го је оду ше вље но ис тр ча ла 
из ку ле од сло но ва че и хте ла да ју ри и да ле ти… сад је ју ри ла – с ба јо не-

том у ру ци – и ле те ла – у ва здух – од екс пло зи је 
гра на та.

Жи вот ни и ин те лек ту ал ни ха ос

ни је би ло ла ко схва ти ти и под не ти про тив-
реч ност из ме ђу на прет ка и ра за ра ња.

У Па ри зу бу ја жи вот, на ра ти шти ма ги ну ми-
ли о ни.

Ка кав је то свет?
Ди ван и ужа сан?
Ди ван или ужа сан?
исти на, увек је би ло и ра то ва и ле пог жи во-

та, и до бро те и зла, али ни кад ова ко згу сну то и 
ин тен зив но, ни кад ова ко ис пре пле те но, не пре-
глед но, ха о тич но.

та кву си ту а ци ју је те шко би ло под но си ти и 
раз у ме ти.

тој си ту а ци ји никако ни је од го ва ра ла пре-
фи ње на умет ност от ме не ле по те и са вр ше не 
фор ме.

Мо ра ла је до ћи но ва и дру га чи ја умет ност.
то је би ла аван гар да.

Марсел дишан: Акт силази низ 
степенице (1912)
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де фи ни ци ја – аван гар да као Сабирни појам

АВАН ГАР ДА — (од фран цу ске речи ко ја зна чи „прет ход ни ца”,  
avant-gar de – „пред-гар да”) за јед нич ки на зив за раз не умет нич-

ке прав це ко ји на сту па ју по чет ком 20. ве ка и но се сво је по себ не на-
зи ве. Њи хо ва за јед нич ка цр та је не ги ра ње свих ра ни јих умет нич ких 
пра ва ца (па и сва ког прет ход ног изма) и раз би ја ње фор ме.

По што је на ста ла у раз би је ном све ту, аван гард на умет ност је раз би-
ла и се бе. Ра ђа ла се у ра зним и мно го број ним ва ри јан та ма, од ко јих је 
сва ка да ла се би по себ но име. то су би ли ра зни „из ми”.

ИЗ МИ — (од за вр шет ка „-изам” у на зи ви ма по је ди них пра ва ца 
аван гар де) си но ним за аван гар ду. нај ва жни ји „из ми”су ку би зам, 

фу ту ри зам, екс пре си о ни зам, да да и зам и над ре а ли зам.

Груп но на сту па ње

на пу стив ши ку лу од сло но ва-
че, умет ни ци су про на ла зи ли се би 
слич не бун тов ни ке. За то аван гар-
ду ти пич но за сту па ју гру пе умет-
ни ка оку п ље них око не ког ча со пи-
са или ка фи ћа и во де ће лич но сти.

Ма ни фе сти

Ма ни фест је ко лек тив на арс по-
е ти ка не ке гру пе.

1. При пад ни ци сва ког изма из-
да ју свој за јед нич ки про грам, та-
ко зва ни манифест, у ко јем из но се 
сво је ци ље ве и схва та ње умет но-
сти.

2. сви аван гард ним ма ни фе сти-
ма негирају све раније уметнич
ке правце, а соп стве ни про грам 
про гла ша вају је ди но ис пра вним и 
„спа со но сним” за бу дућ ност умет-
но сти (па и це лог чо ве чан ства).

Про чи тај те у хре сто ма ти ји Ма ни фест фу ту ри зма и упо ре ди те га са арс по е-
ти ком јо ва на ду чи ћа Мо ја по е зи ја (уџбеник и хрестоматија за 11. разред).

Упоредите приложене слике са импресионистичким стилом.

василиј кандински: Жута сабласт (1924)Eng
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Стил Ске оСо би не

Сло бо да ства ра ла штва и сло бо да фор ме

не ги ра ју ћи умет ност мо дер не, аван гар да се побунилапротивфор
ме (ко ја бе ше иде ал мо дер не).

Мо ДеР нА АвАн ГАР ДА
култ фор ме ра за ра ње фор ме

Фор му је аван гар да схва та ла као сте гу и лаж.
Пре ма схва та њу аван гар де:

– фор ма је сте га ко ја спре ча ва умет ни ка у ис ка зи ва њу исти не. 
онај пе сник ко ји мо ра да ми сли на број сло го ва у сти ху, спу тан је 
и има ве за не ру ке (ве за не сти хо ве, ве за не ми сли, ве за не ре чи).
– у ха о тич ном и ру жном све ту ла жне су ле пе и склад не фор ме 
(лепи сти хо ви, ле пе сли ке). то је на ив но, де ти ња сто и ки чер ско.

Разни на чи ни и ре зул та ти ра за ра ња фор ме у књи жев но сти би ли су 
сле де ћи:

1. слободанстих у по е зи ји; уз то се нај че шће при дру жу је од ба ци ва-
ње пра во пи сних зна ко ва (ин тер пунк ци је), на пример у пе сми Љу бо ми-
ра Ми ци ћа Вар вар ску кај га ну.

ис пи ће мо де вет ако ва зве зда 
и по је сти хи ља ду ва го на срп ско га не ба 
Ако бал кан ске очи не ис кљу ју мо зак за пад не кул ту ре 
Ако ис точ не ду ге не по ло чу европ ску крв.

Шта ће нам са мо крв 
са ма крв је на паст 
А на паст је сви ма – ге ни је.

Да 
У чи стој кр ви уто пи ће мо очи ваших 
во де них иде ја 
на жа ру на шег по гле да пр жи ће мо ге ни јал не мо зго ве

вАР вАР сКУ КАЈ ГА нУ

иде бар ба ро ге ни је 
Лу ди зе ни ти ста1 бар ба ро ге ни је 
Бар ба ро ге ни је: див на сли ка и при ли ка бур не по ми сли 
Бар ба ро ге ни је: спа со но сни пи лот вар вар ских иде о пла на.

1 Зенитизам – назив покрета српских и хрватских авангардиста 1920-их година.
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2. спа ја ње књи жев но сти с дру гим умет нич ким гра на ма, пре све га 
сли кар ством; то  је визуелнапоезија, ја ко ка рак те ри стич на за аван гар-
ду, на пример у пе сми Љу бо ми ра Ми ци ћа Про лог јед ног лу да ка:

Сло бо да умет ни ка – скандал 
и провокација

онај уметник који же ли да 
ства ра сло бод не фор ме, тре ба 
да бу де, и сам, сло бо дан.

екс тра ва гант ни ден ди и пи-
ја ни бо ем мо дер не би ли су мач-
ји ка шаљ у од но су на чу да ке и 
бун тов ни ке аван гар де. По чев 
од нео бич ног оде ва ња до чуд-
ног по на ша ња, све је би ло на-
ме ње но иза зи ва њу скан да ла и 
про во ци ра њу про сеч ног гра ђа-
ни на. Умет ност се ни је сво ди ла 
на ства ра ње умет нич ких де ла, 
не го је би ла на чин жи во та. (на 
јед ној аван гар ди стич кој књи жев ној ве че ри у Па ри зу пе сник је по нео на 
по ди јум пун ко фер пр ља вих ча ра па и по ба цао их је на пу бли ку.)

Но ва сли ка све та

Аван гар да ни је огра ни ча ва ла се бе на тра ди ци о нал не обла сти умет-
нич ког ства ра ла штва (књи ге, сли ке). Аван гар да је хте ла ви ше од то га, 
она је на сто ја ла да пре о бра зи цео жи вот.

По чет ком 20. ве ка из ме нио се из глед књи га, пла ка та, по зив ни ца, је-
лов ни ка, ар хи тек ту ре, на ме шта ја. из ку ле од сло но ва че ни је иза шао са-
мо умет ник не го и са ма умет ност.

вратите се Мицићевој песми Варварску кај га ну и покушајте објаснити шта 
би могла да значи реч „барбарогеније”? језички је лако открити саставне де-
ло ве те сло же ни це. Али шта је њен смисао? (и још нешто: можда та реч и 
це ла песма има ју неку везу с далијевим телефоном с јастогом. да ли?)

салвадор дали: Телефон са слушалицом од јастога 
(1936)
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 евроП скА АвАн гАр дА

ге о граф Ска и вре мен Ска ма па

Као сви во де ћи европ ски умет нич ки прав ци, и аван гар да је на ста ла 
у за пад но е вроп ским књи жев но сти ма а по том пре шла у ис точ ни део 
кон ти нен та.

ово га пу та би ло је два но ва мо мен та:
1. За раз ли ку од мо дер не, ко ја се ра ђа у фран цу ској по е зи ји као је-

згру и ода тле се ши ри да ље, аван гар да на ста је у ра зним цен три ма и у 
ра зним ва ри јан та ма (в. до ле код иза ма).

2. За раз ли ку од ра ни јих пра ва ца ко ји су у ис точ ни део евро пе сти-
за ли са за ка шње њем од не ко ли ко де це ни ја (па и по ла ве ка или ви ше), 
аван гар да сти же бр зо, за све га не ко ли ко го ди на. на За па ду по чи ње у пр-
вој де це ни ји 20. ве ка, у ис точ ну евро пу сти же од мах по сле Пр вог свет-
ског ра та.

ка да по чи ње ре а ли зам у ен гле ској, ка да у фран цу ској а ка да у срп ској књи-
жев но сти? Про ве ри те то и у слу ча ју мо дер не.

из Ми

ша ре ни ло и јединСтво

не знам да ли је ико по ку шао да по пи ше све „изме” на све ту; ствар је 
ве ро ват но не мо гу ћа, де лом због ве ли ког бро ја „иза ма”, де лом због скри-
ве но сти, не по зна то сти и за бо ра ва.

[Лична ис по вест: и ја сам са сво јим при ја те љем осно вао не ки изам, чи је смо 
име већ су тра дан за бо ра ви ли, па је наш по крет тра јао све га јед ну ноћ, на 
ја ко огра ни че ном про сто ру: за шан ком би феа „на ћо шку”.]

из мно штва иза ма из ди жу се они ко ји су да ли зна чај ни ја де ла и ко ји 
су из вр ши ли ути цај на умет ност у ши рем кру гу, ван соп стве ног изма.

не ки из ми су били зна чај ни ји у сли кар ству (ку би зам), дру ги у књи-
жев но сти (фу ту ри зам, надреализам), но у сви ма по сто ји збли жа ва ње 
ра зних умет нич ких гра на и здру же но на сту па ње сли ка ра, пе сни ка, глу-
ма ца, му зи ча ра.
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ку би зам

Ку би зам је из ра зи то сли кар ски пра вац, окре нут про тив им пре си о ни-
зма. им пре си о ни сти сли ка ју по вр ши ну, ку би сти сли ка ју струк ту ру.

Је дан од по кре та ча ку би зма био је шпан ски сли кар ПаблоПикасо, 
ко ји спа да ме ђу нај зна чај ни је сли ка ре 20. ве ка, па и свих вре ме на.

КУ БИ ЗАМ — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „коц ка”, „куб”) пр ви у 
ре ду аван гард них „иза ма”, ја вља се у сли кар ству пр вих го ди на 

20. ве ка. ку би сти не сли ка ју ства ри по њи хо вом из гле ду, не го по њи-
хо вој струк ту ри. У при ро ди не ма са вр ше ног кру га, али по јам кру га 
је са вр шен (круг). та ко ђе по ку ша ва ју да пред мет учи не ви дљи вим 
исто вре ме но са свих стра на, да кле опет раз ли чи то од оно га ка ко се 
пред мет обич но ви ди, али она ко ка ко пред мет за пра во по сто ји.

У књи жев но сти је ку би зам оста-
вио тра га у раз би ја њу струк ту ре, 
на при мер у па ра лел ном опи си ва-
њу ра зних а исто вре ме них до га ђа-
ња. та кав при мер мо же мо ви де ти 
код срп ског екс пре си о ни стич ког 
пи сца Раст ка Пе тро ви ћа, на по чет-
ку ње го вог ро ма на Дан ше сти, где 
чи та лац и не зна где му је гла ва и о 
че му је реч:

(…) – За ни мљи во при ча те, за-
бо ра вим на му ку. При чај те! – ре че 
и про те же се, као мла да же на. Али 
све је већ би ло ста ро у њој. Ују тру 
је на ро чи то би ла све сна сво јих го-
ди на. ни је мо гла ла ко да си ђе с 
кре ве та, ни је мо гла да пе ву ши као 
не ка да.

– одем ја та мо у де вет и отво ри 
ми ње на со ба ри ца. Ле-е-е-па! Као 
упи са на. У цр ној сви ле ној ха љи ни. 
,,Го спо дин мар киз”, ка же, „от пу то-
вао у лов, а го спо ђа вас че ка у тр-
пе за ри ји”. Пре ђем ти ја у тр пе за ри ју, а та мо ве ли ки сто по ста вљен, да се 
све уги ба. Чу до јед но!

У дво ри шту се не што до го ди ло. Мла дић за ми сли јед но дво ри ште, па 
он да дру го, па тре ће. У сва ком се по не што зби ва ло: ужа са вао се од то га. 
Али не што слат ко из ли ва ло се из ње га. Чи та ва ре ка. то ли ко је див но 
би ти не сре ћан!

„ваљ да се у мо јим го ди на ма та ко ми сли”.

Пабло Пикасо: Госпођице из Авињона (1907)
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– Ми ро, го ни га, мо лим те, ште ту ће на чи ни ти. ви ди, мр ци на јед на, 
го ни га, мо лим те, – ви ка ли су из згра де с дру ге стра не дво ри шта.

Ма га рац је био упо ран и да ље.
– Шта је би ло на сто лу?
– Па не мо гу, ви ди, – јек ну де вој че у дво ри шту. – о Бо же! иди, иди, 

– ви ка ла је, као да је жи во ти ња би ће ко је ће је раз у ме ти.
– Удри га, удри, Ми ро. Цр ко, да бог да! о ка ко ме бо ли ова про кле та 

но га!…
ске ле тич ни чо век на ста вљао је ус пла хи ре но:
– Ај вар, шам пањ, пе чур ке, ра ко ви, шкољ ке, ро зби фи, во ће, ко га зна 

шта све.
– Удри га, удри!
– Марш, марш!
– на сре ди ни се ди мар ки за, ма ло да ље ње на ћер ки ца. вр ло ле па ма ла 

с пла вим лок на ма. По љу бим ру ку и сед нем, – ре че ске ле тич ни, па се по-
ме ри це лим па сом еле гант но, као да се да. – Ка же: „Где сте до сад? Че кам 
вас”. „Го спо ђа мар ки за на пи са ла је у де вет, а сад је тач но де вет”, ка жем 
јој и по кло ним се и по ка жем сат. „о, па ви сте тач ни као џентлмен”, ка же 
она и по ну ди ми ри бу са сре бр не чи ни је.

„…Кад бих ишао са свим пра во ис пред се бе, мо жда би се ипак не што 
из бри са ло? Ко ра ча ју ћи, ја бих мо гао да ми слим на то, то ли ко да ми слим 
док се не умо рим и не за си тим. Мо гао бих нај зад осло бо ди ти то, пу сти ти 
га да жи ви ме сто ме не. ина че, ка ко мо гу жи ве ти, ка ко је мо гућ но жи ве-
ти ова ко!…”

– А шта сте све је ли?
– Ка жем вам, ра ко ве, ри бе, шкољ ке, пе чур ке… (…)

са ста ви те је дан ку би стич ки текст од оно га што сте ју че ви де ли, чу ли, ми сли-
ли, до жи ве ли.

ги јом апо ли нер
(1880–1918)

нај ве ћи пе сник аван гар де, при ја тељ ку би ста и про па-
га тор ку би зма. он сам не при па да ни јед ном од ре ђе ном 
из му, не го са жи ма у се би осо би не свих аван гард них пра-
ва ца.

Мај ка му је пољ ска гро фи ца и аван ту рист ки ња а отац 
је дан та ли јан ско-швај цар ски ди пло ма та, ко ји га, ме ђу-
тим, ни ка да ни је при знао за си на. Апо ли нер по ха ђа нај-
бо ље шко ле на Азур ној оба ли, а по сле од ла зи у Па риз 
где по ста је во де ћа лич ност у аван гард ним кру го ви ма 
на Мон пар на су. Уче ству је као до бро во љац у Пр вом свет-
ском ра ту, до би ја по го дак у гла ву, због че га му је на кон 
ви ше опе ра ци ја ста вљен гво зде ни обруч на ло ба њу.
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Пи сао је пе сме, дра ме и ро ма не. трај не вред но сти су ње го ве пе сме.
Ан дре Бре тон, во ђа над ре а ли ста, ре као је да је „Апо ли нер био по след-

њи пе сник”. то зна чи да се у ње го вим пе сма ма још на ла зе и вред но сти 
ли ри ке пре аван гар де: ис по ве да ње осе ћа ња и ле по та у из ра зу, али су 
већ при сут не и осо би не аван гар де: раз би ја ње ста рих об ли ка и од ба ци-
ва ње ша бло на.

„Мост Ми ра бо”

ово је нај по зна ти ја Апо ли не ро ва пе-
сма, у њој се на ла зе све ва жне осо би не 
ње го ве по е зи је:

ис под мо ста Ми ра бо те че се на 
и љу бав на ша  
Зар је све успо ме на 
Пат ња увек ра до шћу бе ше ис пра ће на

нек сат из би ја и ноћ кре не 
све но се да ни осим ме не 

Ли цем у ли це за ру ке се др же ћи  
сто ји мо док ис под  
Мо ста од ру ку про ла зе ћи  
вал те че умо ран од по гле да веч них 

нек сат из би ја и ноћ кре не 
све но се да ни осим ме не

Љу бав нам од ла зи с во дом што мр мо ри 
од ла зи љу бав 
о жи во те спо ри 
А на ша се на да раз бук та ва го ри 

нек сат из би ја и ноћ кре не 
све но се да ни осим ме не 

Про ти чу да ни про ти чу вре ме на 
Про шлост је мр тва 
Љу бав нео жи вље на 
ис под мо ста Ми ра бо те че се на 

нек сат из би ја и ноћ кре не 
све но се да ни осим ме не

Пре вод Ни ко ла Бер то ли но

сена и мост Мирабо у Паризу

Анри русо: Мари Лорансен и 
Аполинер
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стих је ве зан и ве о ма ме ло ди чан. У ка тре ни ма на ла зи мо два об гр ље-
на ду жа сти ха, пр ви и че твр ти, и два кра ћа у сре ди ни, дру ги и тре ћи, 
ко ји су за јед но исте ду жи не као ду ги сти хо ви. У ре фре ну има мо два јед-
на ка сти ха. Ри мо ва ње је бо га то: у ка тре ни ма је јед на тро чла на ри ма, а у 
ре фре ну јед на пар на ри ма.

У пе сми се пре пли ћу две ни ти: сли ка па ри ског мо ста Ми ра бо и љу-
бав ни ис каз.

У пр вој стро фи још ни је ја сно ка ко се мост и љу бав по ве зу ју.
У дру гој стро фи се от кри ва па ра ле ла: ру ке љу бав ни ка су као мост. 

ис под мо ста те че ре ка, ис под спо је них ру ку љу бав ни ка те че вре ме.
Пе сма да кле го во ри о про ла зно сти.

овај мо тив се по на вља у ре фре ну, у 
ње го вом увек јед на ком из би ја њу по пут 
са та.

на ђи те у пе сми све из ра зе ко ји се од но се на 
про ла зност – ди рект но или сли ко ви то.

све су то тра ди ци о нал не вред но сти 
ли ри ке (ме ло дич ност, опис и ис каз, по-
на вља ње глав ног мо ти ва у ре фре ну).

но во сти се на ла зе у нео че ки ва ним 
спо је ви ма ра зних сло је ва и мо ти ва. сад 
ви ди мо мост, сад је реч о љу бав ни ци ма, 
сад о про ла зно сти, сад о не ком са ту, сад 
о да ни ма…

ова тех ни ка под се ћа на ку би стич ки 
ме тод у сли кар ству (в. го ре).

У књи жев но сти се та тех ни ка озна ча-
ва из ра зом симултанизам.

СИ МУЛ ТА НИ ЗАМ — (од ла тин ске ре-
чи ко ја зна чи „за јед но, исто вре ме но”) 

мо за ич но пред ста вља ње исто вре ме них 
до га ђа ја на ра зним ме сти ма. По сту пак је 
ка рак те ри сти чан на ро чи то за аван гард ну 
умет ност – сли кар ство и књи жев ност – 20. 
ве ка, уну тар ње за ку би зам и екс пре си о-
ни зам. 

МОН ТА ЖА — (од фран цу ске ре чи ко ја 
зна чи „са ста вља ње”) је дан од нај че-

шћих на чи на по сти за ња си МУл тА ни зМА 
са ста вља њем де ло ва раз ли чи тих ми сли и 
исто вре ме них сце на са раз ли чи тих ме ста.

Жорж брак: Девојка с гитаром (1913)
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Ути ску си мул та но сти ра зних еле ме на та знат но до при но си из о ста-
вља ње ин тер пунк ци је: текст Апо ли не ро ве пе сме те че без пра во пи сних 
зна ко ва, без за пе те и тач ке.

Ка ли гра ми

ве о ма су по зна те Апо ли не ро ве пе сме пи са не у фи гу ра тив ном об ли-
ку. то је та ко зва ни калиграм. У та квој пе сми су сло ва и сти хо ви штам-
па ни та ко да се са др жај из ра зи и ли ков но – об ли ко ва њем не ке фи гу ре. 
та ква је Апо ли не ро ва пе сма о Ај фе ло вој ку ли и о ра ње ном го лу бу и фон-
та ни.

КА ЛИ ГРАМ — (сло же ни ца од грч ких ре чи ко је зна че „ле по та” и 
„сло во, знак”) ви зу ел на пе сма чи је ре чи оцр та ва ју не ку фи гу ру.

гијоим Аполинер: Калиграм (1918, песма/слика)
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фу ту ри зам

Је дан од пр вих иза ма, ја вља се у пр вој де це ни ји 20. ве ка. на стао је 
мо жда за хва љу ју ћи лу до ва њу та ли ја на за ауто мо би ли ма: по кре тач фу-
ту ри зма ФилипоМаринети твр ди да је тр кач ки ауто мо бил леп ши од 
кла сич них грч ких ки по ва.

Про чи тај те Ма ри не ти јев Ма ни фест фу ту ри зма у хре сто ма ти ји.

ФУ ТУ РИ ЗАМ — (од ла тин ске 
ре чи ко ја зна чи „бу дућ ност”) 

умет нич ки пра вац ко ји је био из раз 
опо је но сти на уч ним и тех нич ким на-
прет ком; про па ги рао је иде ју да у 
име бу дућ но сти тре ба сру ши ти све 
ста ро и хра бро ићи но вим пу тем. – 
У умет но сти се то из ра зи ло у од ба-
ци ва њу ра ни јих фор ми и у тра же њу 
но вих из ра жај них об ли ка.

„Хо ће мо да уни шти мо му зе је и 
би бли о те ке” – из ја вљу је Ма ри не-
ти у Ма ни фе сту фу ту ри зма, чи ме 
се ја сно су прот ста вља пар на си-
зму и сим бо ли зму.

У му зе ји ма и би бли о те ка ма на ла зе се де ла кла сич не ле по те. за што је то у 
ве зи с пар на си змом и сим бо ли змом? (По моћ: уџ бе ник за 11. раз ред.)

фи ли по то ма зо ма ри не ти
(1876–1944)

По ре клом ита ли јан, пи сао је на та ли јан ском и фран-
цу ском је зи ку. Зна ча јан је ње гов Ма ни фест фу ту ри зма 
(1909). Пи сао је пе сме, ро ма не и дра ме, од ко јих су не ке 
иза зва ле скан да ле због по вре де „јав ног мо ра ла”. Ка сни је 
при ла зи ита ли јан ском фа ши зму и по ли ти ци.

У Манифесту футуризма каже, између осталог, и ово: 
„Хоћемо да певамо о љубави према опасности, енергији и 
ужурбаности. основни елементи наше поетике биће храб-
рост, дрскост и побуна. Хоћемо да певамо човеку за во ла-
ном, идеалној осовини целе земље, док она јури својом ор-
битом.”

Умберто боћони: Град се рађа (1910)

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



17

вла ди мир ма ја ков Ски
(1893–1930)

Ру ски фу ту ри стич ки и со ци ја ли стич ки пе сник. иде је фу-
ту ри зма по ве зу је са иде јом дру штве не ре во лу ци је ко јом ће 
се уни шти ти све ста ро и оства ри ти бо ља бу дућ ност. По сле 
ко му ни стич ке ре во лу ци је у Ру си ји (1917) Ма ја ков ски пре-
по зна је рас ко рак из ме ђу иде ја и ствар но сти и до жи вља ва 
раз о ча ра ње. свој жи вот за вр ша ва са мо у би ством. – Пи сао је 
пе сме на ме ње не гла сном чи та њу пред пу бли ком. ње го ви 
сти хо ви су ја сни и гла сни, пи са ни у „сте пе на стом” пре ло-
му. тај об лик слу жи ја сни јем раш чла њи ва њу са др жај них 
је ди ни ца (и олак ша ва по сао оно ме ко чи та текст). – Ко ри-
стио је сме ле, из не на ђу ју ће пе снич ке сли ке и обр те, игре 
ре чи, из ра зе из жар го на и но ве ко ва ни це. – ти пи чан жа нр вла ди ми ра 
Ма ја ков ског би ла је по е ма: ме ша ви на еп ских (при по вед них) и лир ских 
еле ме на та. ње го ва нај по зна ти ја по е ма је Облак у пан та ло на ма.

екС пре Си о ни зам

У сли кар ском зна че њу ја сно се ви ди су-
прот ност пре ма им пре си о ни зму: им пре си о-
ни зам је умет ност ути ска, екс пре си о ни зам 
је умет ност ис ти ска.

нај по зна ти је де ло екс пре си о ни стич 
ког сли карства је Bpucaк (1895) нор ве шког 
сли кара едвар да Мун ка.

екс пре си о ни зам је нај ја чи у не мач кој 
умет но сти (у сли кар ству и књи жев но сти).

ЕКС пРЕ СИ О НИ ЗАМ — (од ла тин ске 
ре чи ко ја зна чи „из раз”) су прот но од 

им пре си о ни зма ко ји из ра жа ва спо ља-
шње ути ске, екс пре си о ни зам из ра жа ва 
уну тра шње до жи вља је, ми сли, не ми ре, 
ви зи је. – из раз не сме да бу де под ре-
ђен ша бло ни ма фор ме, не го се умет ник 
из ра жа ва ка ко му дик ти ра уну тра шњи 
до жи вљај.

који елементи изражавају осећања и атмосферу на слици Bpucaк?

едвард Мунк: Врисак (1895)Eng
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Књи жев ни екс пре си о ни зам на сту па као по бу на про тив пар на си зма 
и сим бо ли зма. Пе сни ци ма је до са ди ло да не сме ју да ис ка жу „што им на 
ср цу ле жи”, не го тре ба да го во ре ма гло ви то, у сим бо ли ма и алу зи ја ма.

са зре ла је си ту а ци ја да се опет го во ри искре но и отво-
ре но и без огра ни че ња, да се што сна жни је из ра зи све што 
пе сник ми сли, осе ћа, ви ди, са ња – све тре ба да „ис ти сне” 
из се бе (да „екс пре си ра”). У том прав цу је екс пре си о ни зам 
ути цао на мно ге књи жев ни ке, али се код нај ве ћих пи са ца 
екс пре си о ни зам ја вља са мо као на чин из ра жа ва ња, а не 
као основ ни прин цип це ло куп ног ства ра ла штва.

бер толт брехт
(1898–1956)

не мач ки драм ски пи сац и по зо ри шни ре ди тељ, је дан 
од нај у ти цај ни јих ре фор ма то ра дра ме и по зо ри шта. У мла-

до сти пред став ник екс пре си о ни зма, ка-
сни је при ста ли ца ле ви чар ске по ли тич ке 
иде је.

„Епско позориште”

Брехт је тво рац та ко зва ног еп ског по-
зо ри шта. основ на иде ја Брех то вог еп ског 
по зо ри шта је та да пред ста ва не тре ба да 
иза зи ва емо ци је у пу бли ци, не го тре ба да 
ути че на ра зум гле да ла ца. У ин те ре су то-
га Брехт ко ри сти „ефе кат дис тан ци ра ња” 
(оту ђе ња): упо тре бља ва та кве еле мен те 
ко ји пу бли ку под се ћа ју да не гле да ствар-
ност, не го игру, ко ја има од ре ђе ни циљ. А 
циљ умет но сти је то да про ме ни свет, да 
по ма же у ру ше њу не пра вед ног дру штве-
ног по рет ка и ства ра њу но вог, пра вед ног 
дру штва.

Глав на по зо ри шна де ла: Мај ка хра б
рост, Просјачка опе ра, Света Јованка из 
кланица, Живот Галијејев, До бри чо век из 
Се чу а на, Кав ка ски круг кре дом.

Присетите се шта је суштина епске односно драм-
ске уметности.

глумица гизела Мај у главној улози драме 
Мајка храброст (сцена на проби)
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тин ује вић
(1981–1955)

Хр ват ски пе сник, ве ли ки бо ем и ка фан ски чо век 
(у За гре бу по сто ји ка фа на ко ја но си ње го во име а на 
зи ду је ње го ва сли ка). Јед но вре ме је жи вео у Бе о гра-
ду и уче ство вао у срп ском књи жев ном жи во ту. По-
чет ком 1920-их го ди на за ла гао се за ју го сло вен ско 
за јед ни штво, но ка сни је се раз о ча рао и окре нуо ле ђа 
по ли ти ци. 

Ује вић је у по е зи ји пред став ник ге не ра ци је ко ја 
на сту па по сле Пр вог свет ског ра та. ње го ва збир ка 
Ле лек се бра (1920) до но си екс пре си о ни стич ки из раз 
мрач не ви зи је жи во та и смр ти. Реч „ле лек” у на сло ву 
збир ке упу ћу је на екс пре си о ни стич ки стил: уз вик жа-
ло сти, бо ла, ја ди ко ва ња (уп. са сли ком едвар да Мун-
ка: Ври сак).

слич ну реч на ла зи мо и у нај по зна ти јој пе сми ти на Ује ви ћа: Сва ки да
шња ја ди ков ка.

„Сва ки да шња ја ди ков ка”

Пе сма је ври сак за пре па шће ног и по ра же ног чо ве ка ко ји је осе тио 
опа сност исто ри је и сво ју не моћ да јој се су прот ста ви.

већ је и на слов пе сме ре чит. Усред оча ја ња, пе сни штво је „ја ди ков-
ка”, и то „сва ки да шња”, јер је оча ја ње по ста ло основ но људ ско рас по ло-
же ње.

Пе сма је ис пе ва на у сти лу ко ји 
под се ћа на би блиј ску ја ди ков ку 
(нај по зна ти ја је ја ди ков ка про ро-
ка Је ре ми је):

– о Бо же, Бо же, сје ти се
свих обе ћа ња бли ста вих
што си их ме ни за дао.

о Бо же, Бо же, сје ти се 
и љу ба ви, и по бје де 
и ло во ра и да ро ва.

и знај да син твој пу ту је 
до ли ном сви је та ту роб ном 
по тр њу и по ка ме њу,

Петар добровић: Заклани бели во (1935). зашто ова 
слика припада експресионизму?
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од не ми ла до не дра га, 
и но ге су му кр ва ве, 
и ср це му је ра ње но.

и ко сти су му умор не, 
и ду ша му је жа ло сна, 
и он је сам и за пу штен.

и та ко да ље… А „итд.” у овом слу ча ју ни је уоби ча је на фра за, не го ва-
жна ин фор ма ци ја о сти лу: сна га пе сме се на ла зи у ње ној ду жи ни, у на-
бра ја њу ра зних фа за и на чи на бо ло ва, пат њи и стра да ња.

на кра ју се, ме ђу тим, ја ди ков ка пре тва ра у бун тов ни ис каз:

Јер ме ни тре ба моћ на ри јеч, 
јер ме ни тре ба од го вор, 
и љу бав, или све та смрт.

Кључ на ми сао и кључ на пе снич ка сли-
ка на ла зи се у сти ху „и би ти стар, а би ти 
млад”. тај стих се ис ти че по на вља њем у 
оквир ним стро фа ма – пр вој и по след њој, у 
ко ји ма се по на вља иста ми сао:

Ка ко је те шко би ти слаб, 
ка ко је те шко би ти сам, 
и би ти стар, а би ти млад !

(…) 
но муч но је, нај муч ни је 
би ти већ стар, а та ко млад!

сли ка „би ти већ стар, а та ко млад” гра ђе на је на па ра док су (при вид-
ној бе сми сли ци): „ста рост” и „мла дост” су ре чи су прот ног зна че ња, али 
се у суд би ни „из гу бље не ге не ра ци је” из јед на чу ју.

нај леп шу мла дост то га на ра шта ја пре се као је рат. У сво јим мла дим 
го ди на ма, ка да би чо век нај ви ше мо гао да ужи ва у ле по та ма жи во та, 
при пад ни ци те ге не ра ци је ишли су у смрт. По ста ли су од јед ном ма то-
ри. са чи ње ни цом не ми нов не смр ти и про ла зно сти чо век се, у нор мал-
ним окол но сти ма, су о ча ва тек у ста ро сти. те спо зна је тре ба ло би да се 
ста ло же то ком ду гих го ди на и по ла га но, но њих су за де си ле од јед ном, 
гру бо и дра стич но. По ста ли су не же ље но ис ку сни и му дри, што ће за 
њих ре ћи: раз о ча ра ни, оче ме ре ни и са го ре ли. ста ри, а та ко мла ди!

У песми има много понављања. Шта је њихова стилска вредност?

боем у свом амбијенту – тин у кафани
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да да и зам

нај бун тов ни ји аван гар ди стич ки по крет. У 
ње му је на гла сак ви ше на ак ци ји не го на ства-
ра ла штву.

По кре нут је у дру гој по ло ви ни 1910-их го-
ди на у Ци ри ху.

ве ћи на уче сни ка да да и зма ка сни је при ла-
зи над ре а ли зму.

ДА ДА И ЗАМ — (од фран цу ске ре чи ко-
ја зна чи – на деч јем је зи ку – „ко њић 

за њи ха ње” али ни је ис кљу че но да је на-
зив из ве ден из ру мун ске ре чи ко ја зна чи 
„да”) умет ност скан да ла и про во ка ци је 
под ге слом „што ви ше бе сми сле но, то бо-
ље” и с на ме ром да ру ше све што по сто-
ји: и умет ност и дру штво. – ја вља се у 
дру гој по ло ви ни 1910-их го ди на.

три Стан ца ра
(1896–1963)

Фран цу ски књи жев ник ру мун ског по ре кла, по-
кре тач да да и зма, пи сац ма ни фе ста по кре та. По сле 
на пу шта ња Ру му ни је жи ви у Ци ри ху, а од 1919. у Па-
ри зу. сре ди ном 1920-их го ди на при дру жу је се над-
ре а ли сти ма.

[Дадаистичке анег до те: Марсел Ди шан на цр тао је бр ко ве Мо-
на Ли зи и пред ста вио ју је као сво је де ло; Франсис Пи ка  бија 
из ло жио мај му на у ка ве зу као „скулп ту ру” (али, ваљ да из тех-
нич ких раз ло га, мо рао се за до во љи ти пре па ри ра ним мај му-
ном); на пред ста ви јед не Апо ли не ро ве дра ме с пор но граф ским сце на ма жак ва ше 
је се део у гле да ли шту ма ски ран у ен гле ског офи ци ра и пи што љем пре тио сви ма 
ко ји су се бу ни ли код не до стој них при зо ра на по зор ни ци…

не мој мо за бо ра ви ти да је све то би ло не по сред но по сле Пр вог свет ског ра та, 
крајем 1910-их го ди на; да кле ја ко дав но… ипак, за див но чу до, не ке умет нич ке 
ак ци је – та ко зва ни пер фор ман си – и дан да нас скан да ли зу ју про сеч ну пу бли ку. 
скан дал је и да нас скан дал. Ка ко је то мо гу ће?]

Ханс Арп: Композиција
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над ре а ли зам

на ста је сре ди ном 1920-их го ди на у Па ри зу. Ма ни фест над ре а ли зма 
(1924) на пи сао је Ан дре Бре тон.

НАД РЕ А ЛИ ЗАМ — (по ср бљен об лик фран цу ске ре чи ко ја зна чи 
„над ре ал но”) умет нич ки пра вац у зна ку тра га ња за оним што је 

иза и из над ви дљи ве ствар но сти: за оним што се чо ве ку от кри ва у 
ма шти и сну. – ја вља се у Фран цу ској сре ди ном 1920-их го ди на.

од свих иза ма над ре а ли зам је из вр шио нај ве ћи ути цај на це лу ка сни-
ју умет ност.

Ма шта и исти на

Ма шта је увек игра ла ва жну уло гу у умет но сти, по чев од ан тич ке 
умет но сти ко ја се осла ња ла на ми то ве, па пре ко сред њо ве ков не ко ја 
се осла ња ла на ре ли ги ју и ми сти ци зам, све до ро ман ти зма ко ји се осла-
њао упра во на ма шту.

Али у над ре а ли зму ма шта не слу жи бе жа њу од све та, не го је ма шта 
сред ство ко јим се про ди ре у су шти ну све та. По мо ћу ма ште и сно ва над-

ре а ли зам же ли да от кри је оне исти не 
ко је се не мо гу до сег ну ти ра зу мом. Ра-
зум је, ка жу над ре а ли сти, де фор ми сан 
и огра ни чен, јер је под ре ђен ша бло ни-
ма ве ков них на ви ка и за блу да.

Умет ност је за над ре а ли сте нај бо љи 
на чин да се чо ве чан ство осло бо ди на го-
ми ла них за блу да и ша бло на. на при мер 
по зна то је да де ца лак ше ви де „исти ну” 
јер им мо зак ни је оп те ре ћен ша бло ни-
ма ко ји ма су од ра сли већ за тро ва ни. 

та ко се над ре а ли зам при бли жа ва 
те о ри ји пси хо а на ли зе ко ја се за сни ва 
на из у ча ва њу сна и под све сти. тво рац 
пси хо а на ли зе је беч ки ле кар сиг мунд 
Фројд, ко ји сво ја основ на де ла из да је 
кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка. су шти-
на Фрој до вог уче ња је раз ли ко ва ње 
људ ске све сти и под све сти, од ко јих пр-
ва кон тро ли ше и по ти ску је дру гу.

Шта је значење (или смисао) надреалистичког 
мо мента на при ложеној слици? осим над реа-
листичког, ка кав стил влада на овој слици?

Марк Шагал: Аутопортрет са седам 
прстију (1913)
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А Н  Д Р Е  Б Р Е  ТОН
(1896–1966)

Фран цу ски књи жев ник, пи сац Ма ни фе ста над
ре а ли зма (1924). При шао је ко му ни стич кој иде ји, а 
ба вио се и ми сти ци змом и езо те ри јом. Зна ча јан је 
ње гов над ре а ли стич ки ро ман На ђа.

Ве за са пси хо а на ли зом – сно ви и ауто мат ско 
пи са ње

из пси хо а на ли зе над ре а ли зам пре у зи ма при зна-
ва ње ајачанз снова.

Ка д чо век за спи, на пу шта ствар ност и ње го ве за блу де и ша бло не, 
осло ба ђа се кон тро ле све сти. та ко се у сну ја вља ју на из глед са ме бе сми-
сли це. но оне су бе сми сле не са мо он да ка да се про бу ди мо и опет пад не-
мо у роп ство соп стве ног ра зу ма. Циљ пси хо а на ли зе је да схва ти сми сао 
сно ва. Јер у сно ви ма чо век ви ди упра во оне су шти не ко је му свест и 
ствар ност пре кри ва ју.

те су шти не чо век не уме да при зо ве у сво ју свест, за то оне оста ју у 
под све сти и мо гу да на не су пси хич ке по ре ме ћа је. За то је циљ пси хо а на-
ли зе да до пре до под све сти.

Под свест се мо же от кри ти пу тем бе ле же ња и ана ли зе сно ва.
Дру ги на чин от кри ва ња под све сти је ме тод хиндоболс асо ицајиц

ја, ка да чо век без раз ми шља ња из го ва ра све што му па да на па мет, „без 
ве зе” и без кон тро ле све сти, на из глед са ме бе сми сли це (као у сну), јер 
по сто ји шан са да се у том вр тло гу из ву че и не ка скри ве на исти на и су-
шти на.

 над ре а ли зам пре у зи ма и ме тод 
сно ва и ме тод сло бод них асо ци ја-
ци ја: сли ка ње и опи си ва ње сно ва и 
бе ле же ње сло бод них асо ци ја ци ја, 
ма кар бе сми сле них.

Ра ди кал ни об лик при ме не сло-
бод них асо ци ја ци ја би ло је ауто-
мат ско пи са ње: пе сник на пи ше не-
ку реч ко ја му пр ва пад не на па мет, 
за тим ни же ре чи ко јих се се ти, без 
ика квог сми сла и без ика кве на ме-
ре и кон тро ле.

Још ра ди кал ни ја фор ма ства ра ња 
над ре а ли стич ког тек ста би ла је салвадор дали: Поcтojaност namћeња (1931)
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„пе сма из ше ши ра”, ка да се исец ка не ре чи из но ви на уба це у ше шир па се из-
вла че и пи шу у том ре до сле ду. исти на, ово је ви ше да да и стич ка игра не го 
над ре а ли стич ка по е ти ка.

У сли кар ству је би ло над ре а ли ста ко ји спа да ју ме ђу нај ве ће сли ка ре 
свих вре ме на: Марк Ша гал, сал ва дор Да ли.

У књи жев но сти је над ре а ли зам зна чај ни ји ви ше по свом ути ца ју на 
це ло куп ну свет ску књи жев но сти не го по де ли ма ко ја су оства ре на то-
ком тра ја ња са мог по кре та.

нај по зна ти ји фран цу ски пе сни ци над ре а ли зма су Пол Елијар (1895–
1952) и Луј Арагон (1897–1982).

Погледајте приложену слику и с та но ви те каквим поступцима сликар постиже 
надреалистички утисак.

салвадор дали: Предосећај грађанског рата (1936)
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срП скА АвАн гАр дА

вре ме и прав ци

срп ска аван гар да има два пе ри о да:
1. екс пре си о ни зам 1920-их го ди на,
2. над ре а ли зам 1930-их го ди на.

Гру пен ли те ра тур и 
индивидуалност

Попут европ ске, и срп ска аван гар-
да на сту па као појава груп них по крета 
умет ни ка.

не ке срп ске гру пе има ју сво је по-
себ не на зи ве (та кав је срп ски зе ни ти-
зам, хип ни зам1), дру ге пре у зи ма ју на-
зив не ког од европ ских иза ма.

Књи жев на суд би на по је ди них пред-
став ни ка српске аван гар де би ла је раз-
ли чи та.

не ки су има ли зна чај ну уло гу са мо 
као чла но ви не ке гру пе, ак тив ни у не-
ком по кре ту, ис ти ца ли се у за јед нич ким из да њи ма и на сту пи ма, али се 
ни су раз ви ли као ства ра о ци са ин ди ви ду ал ним цр та ма.

Код дру гих је, на про тив, ва жни ја би ла де лат ност ван по кре та, док је 
уче шће у ра ду не ке гру пе са мо јед на фа за њи хо вог це ло куп ног ства ра-
ла штва. За пра во и не ма ве ли ког умет ни ка ко ји би скроз и за у век остао 
у гра ни ца ма не ког изма; но аван гард ни по че так увек се осе ћа код њих, 
кат кад са мо у основ ном по гле ду на свет и на умет ност, кат кад и у кон-
крет ним цр та ма сти ла и фор ме.

на при мер: не ка да шњи над ре а лист оскар Да ви чо до кра ја жи во та оста је 
стра стве ни по ле ми чар у од бра ни сло бо де ства ра ла штва, не ка да шњи екс-
пре си о нист Ми лош Цр њан ски као ли ри чар ни кад не ће на пу сти ти свој ка-
рак те ри сти чан пе снич ки глас из гра ђен у ду ху екс пре си о ни зма.

размислите о односу уметничке групе и појединачног уметника. У том погледу 
вероватно тре ба узети у обзир чињеницу да је сваки уметник у сваком добу 
барем до некле подређен неким општим кретањима (рецимо роматизму или 
реализму). Али то није исто што и група. У чему је разлика?

1 Зенит – највиша тачка неба, Хипнос – бог сна.

јо клек и Љубомир Мицић: Во имја 
зенитизма (1924)
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Срп Ски екС пре Си о ни зам

По сле Пр вог свет ског ра та на сту па мла да ге не ра ци ја пи са ца ко ја се 
на зи ва „из гу бље ном”. то је онај на ра штај чи ју је мла дост за сен чио рат-
ни ви хор. тај за јед нич ки до жи вљај по ја ча ва же љу за фор ми ра њем умет-
нич ких гру па, што је и ина че би ло ка рак те ри стич но за аван гар ду.

кЊи Жев ни Жи вот и АтМосФерА

Бе о град ско дру штво „Ал фа”

Мла ди по врат ни ци из ра та кра јем 1910-их го ди на оку пља ју се у бе-
о град ској ка фа ни „Мо сква” на те ра зи ја ма и фор ми ра ју аван гар ди стич-
ко дру штво „Ал фа”. из да ју за јед нич ку збир ку под на сло вом „Ал ма нах 
Бран ка Ра ди че ви ћа”. Књи га из ла зи 1924, по во дом сто го ди шњи це Ра ди-
че ви ће вог ро ђе ња, а у књи зи не ма ни јед не је ди не ре чи о Бран ку Ра ди-
че ви ћу! Бунт, скан дал, про во ка ци ја… Бе о град ври од аван гар де.

Је дан од нај ак тив ни јих бе о град-
ских аван гар ди ста, ста ни слав ви на-
вер, 1920. об ја вљу је Ма ни фест екс
пре си о ни стич ке шко ле.

ства ра ла штво та да шњих мла дих 
срп ских пи са ца при па да пре те жно 
експресионизму.

Ча со пис „Зе нит” и зе ни ти зам 
( југословенски екс пре си о ни зам)

срп ски пи сац Љу бо мир Ми цић 
по кре ће у За гре бу аван гар ди стич ки 
ча со пис „Зе нит” (од 1921), око ко јег 
се оку пља ју и срп ски и хр ват ски аван-
гар ди сти. По име ну овог ча со пи са 
на ста је на зив „зе ни ти зам”, ко ји озна-
ча ва ју го сло вен ску вер зи ју екс пре си-
о ни зма.

Али зе ни ти зам ни је  био је ди ни ју-
го сло вен ски изам: по сто јао је и хип-
ни зам, бар ба ро ге ни ја ли зам и су ма-
тра и зам (о овом зад њем в. до ле, код 
Ми ло ша Цр њан ског).

како је настала југославија (и како се звала 
пр вобитно)?Хотел „Москва”, београд, теразије
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Ју го сло вен ски ка рак тер аван гар де

Аван гар да 1920-их го ди на има из ра зи то ју го сло вен ски ка рак тер: 
срп ски и хр ват ски пи сци об ја вљу ју у истим ча со пи си ма, ср би об ја вљу ју 
ла ти ни цом, не ки Хр ва ти пи шу ека ви цом…

Ју го сло вен ско опре де ље ње аван гар де има ло је два ко ре на:
1. У но во ство ре ној др жа ви ју го сло вен ских на ро да вла да ла је, у по-

чет ку, оду ше вље на ат мос фе ра за јед ни штва (Кра ље ви на ср ба, Хр ва та 
и сло ве на ца, ство ре на 1918, по то ња Ју го сла ви ја). тек кра јем 1920-их 
го ди на по чи ње не за до вољ ство (пре 
све га са хр ват ске стра не) за јед нич-
ком др жа вом.

2. „Зе нит” је био ме ђу на род но ши-
роко от во рен ча со пис, у ње му су об-
ја вљи ва ли аван гар ди сти из ра зних 
европ ских зе ма ља (пи сци и сли ка-
ри), из ме ђу оста ли х и ма ђар ски аван-
гар дист Ла још Ка шак. У ду ху ин тер-
на ци о нал не књи жев не сарадње би ла 
је при род на и ко му ни ка ци ја уну тар 
ју го сло вен ске др жа ве.

иде је и стил ске особине

Бунт

Као у це лој евро пи, и у осно ви срп-
ске аван гар де сто ји бунт про тив све-
га ста рог: про тив ста рог дру штва и 
ста ре књи жев но сти, ста рог мо ра ла и 
ста рог уку са.

У пр вом та ла су срп ске аван гар де, 
не по сред но по сле 1918, на ро чи то се 
ис ти че осу ђи ва ње ра та и на ци о на ли-
зма.

Сло бо дан стих

на по љу књи жев но сти бунт се по ја вљу је у од ба ци ва њу ста рих књи-
жев них фор ми и ства ра њу но вих.

нај у па дљи ви ја но ви на је уво ђе ње слободногстиха у по е зи ји.
ти ме се аван гар да ди рект но су прот ста вља ли ри ци мо дер не, али 

ујед но и „веч ним” за ко ни ма по е зи је. ова на из глед фор мал на – чак тех-
нич ка – об но ва има ду бље зна че ње: од ба ци ва њем ме трич ких ка лу па 
сим бо лич но се од ба цу ју сви око ви, ду хов ни, идеј ни и умет нич ки.

Први број часописа „зенит” (1. фебруар 1921)
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Ви зу ел на по е зи ја

Као атрак тив на вер зи ја аван гар де 1920-их го ди на ја вља се визуел
напоезија: спој по е зи је и сли кар ства.

Пе сме се пи шу и штам па ју у гра фич ки нео бич ном об ли ку.
Штам пар ски об лик је део фор ме, пе сма са мим сво јим из гле дом од у-

да ра од обич них тек сто ва. (в. при ло же не ви зу ел не пе сме.)
Јед на вр ста ви зу ел не по е зи је је калиграм – „пе сма-сли ка”, у ко јој су 

сло ва сме ште на та ко да њи хо ва цр на по вр ши на фор ми ра не ки об лик. 
та ква је би ла на при мер Апо ли не ро ва пе сма чи ја сло ва об ли ку ју Ај фе ло-
ву ку лу (погледајте је у хрестоматији).

Су мар но

У срп ској књи жев но сти кра јем 1910-их го ди на од и гра ва се ве лик 
пре о крет: књи жев ност мо дер не по ти ску је аван гар да. ње на пр ва фа за 
сто ји у зна ку екс пре си о ни зма, а тра је негде до сре ди не/кра ја 1920-их 
го ди на.

Два нај зна чај ни ја срп ска пи сца то га раз до бља су Ми лош Цр њан ски 
и Раст ко Пе тро вић.
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ми лош црњанСки
(1893–1977)

жи вео је у се о ба ма и пи сао о се о ба ма.

Жи вот

Ро ђен је Чон гра ду (Ма ђар ска), где му је отац 
био слу жбе ник. Кр штен је у пра во слав ној цр кви у 
сен те шу, шко ле по ха ђа у те ми шва ру (срп ску ве ро-
и спо вед ну основ ну шко лу и ка то лич ку гим на зи ју 
с ма ђар ским на став ним је зи ком). Го ди ну да на учи 
на екс порт ној ака де ми ји у Ри је ци, по том сту ди ра 
исто ри ју умет но сти и фи ло зо фи ју на Беч ком уни-
вер зи те ту.

У Пр вом свет ском ра ту мо би ли сан је као вој ник 
Аустро у гар ске Мо нар хи је; кра ће вре ме је на фрон-
ту (у Га ли ци ји и ита ли ји), а ду же у вој ној бол ни ци 
и са на то ри ју му.

 По сле ра та ди пло ми ра на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту у Бе о гра ду. Ра ди у Бе о гра ду као гим на зиј ски про фе сор исто ри је, за-
тим се ба ви но ви нар ством. Као но ви нар и ди пло мат (ата ше за штам пу) 
ра ди у ра зним европ ским гра до ви ма (Бер лин, Рим, Ли са бон, Лон дон).

Дру ги свет ски рат за ти че га у Лон до ну, где оста је и по сле 1945. у 
еми гра ци ји као бив ши ди пло ма та кра љев ске Ју го сла ви је. У Бе о град се 
вра ћа 1965, где жи ви до сво је смр ти.

Ства ра ла штво

Цр њан ски спа да ме ђу оне рет ке књи жев ни ке ко ји у по е зи ји и про зи 
ства ра ју јед на ко зна ча јна де ла. 

1. на сту па од мах по сле Пр вог свет ског ра та као је дан од нај и зра зи-
ти јих пред став ни ка аван гард них стре мље ња у срп ској књи жев но сти. 
Пи ше по е зи ју и про зу у сти лу експресионизма. из ра жа ва осе ћај из гу-
бље но сти и бун тов нич ко рас по ло же ње сво је ге не ра ци је.

тај пе ри од обе ле жа ва ју: збир ка пе са ма Ли ри ка Ита ке (1919), кра так 
ро ман Днев ник о Чар но је ви ћу (1921) и не ке по је ди нач не пе сме као Су ма
тра и Стра жи ло во.

2. сре ди ном 1920-их про на ла зи сво ју но ву глав ну те му: мотивсео
ба. њу об ра ђу је у исто риј ском ро ма ну Се о бе.

 3. У еми гра ци ји и по сле по врат ка у Бе о град пи ше ро ман о еми грант-
ској суд би ни Ро ман о Лон до ну (нео бја вље на ен гле ска вер зи ја 1945, срп-
ска вер зи ја 1970), и сво ју ла бу до ву пе сму Ла мент над Бе о гра дом (1956) 
и ро ман Дру га књи га Се о ба (1960).

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



30

„ли ри кА итА ке”
 (1919)

срп ску аван гар ду отва ра ова збир ка Ми ло ша Цр њан ског. то је лир-
ски ис каз жи вот ног осе ћа ња оне ге не ра ци је чи ју је нај леп шу мла дост 
упро па стио Пр ви свет ски рат.

На слов

ита ка је име оди се је вог за ви ча ја, по зна та из Хо ме ро вог епа Оди се ја.

Под се ти те се оди се је ве при че: ка ко се за вр ша ва тро јан ски рат, кроз ка кве 
аван ту ре про ла зи оди сеј на по врат ку у за ви чај?

Цр њан ски сво јој збир ци да је сим бо ли чан на слов: „ита ка” је сим бол, 
она је за ви чај чо ве ка ко ји се вра ћа из ра та.

Уз реч „ита ка” сто ји реч „ли ри ка”. Ка да ка же мо да је не што лир ско, 
ми сли мо на не што што је пу но осе ћа ња, при сно, то пло, дир љи во, мо-
жда сен ти мен тал но и не жно… од ли ри ке о по врат ку у за ви чај оче ку је-
мо не што ра до сно и ле по, не ки хе пи енд.

Али ми се се ћа мо да је Хо ме ро вог оди се ја у за ви ча ју до че ка ла фр ка!

Шта на ла зи (ко га на ла зи) оди сеј у сво јој ку ћи?

Цр њан ски ста вља на гла сак на то зна че ње сим бо ла: „ита ка” је та кав 
за ви чај у ко јем по врат ник из ра та за ти че ра су ло.

Увод на пе сма

Увод на пе сма збир ке да је екс пре-
си о ни стич ки из раз тог до жи вља ја:

„Про лог”

Ја ви дех тро ју, и ви дех све. 
Мо ре, и оба ле где ло тос зре, 
и вра тих се, блед, и сам. 
на ита ки и ја бих да уби јам, 
ал кад се не сме, 
бар да за пе вам 
ма ло но ве пе сме.

У ку ћи ми је пи јан ка, и блуд, 
а ту жан је жи вот на све ту, свуд – 
из у зев оп ти ми сте! 
Ја ни сам пе вач про да них пра ва, 

Агамемнон пре поласка на троју (грчка ваза). 
каква се епизода везује за њега и његову ћерку 
ифигенију? 
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ни ла ска ло от ме них кра ва. 
Ја пе вам ту жни ма: 
да ту га од све га осло бо ђа ва.

ни сам па три от ска три би на. 
нит ма рим за сла ву По е ти ка. 
не ћу да пре ско чим Кр ле жу, ни Ћур чи на,1 
ни ти да бу дем на род на ди ка. 
суд би на ми је ста ра, 
а сти хо ви ма ло но ви.

Али: или нам жи вот не што но во но си, 
а ду ша нам зна чи је дан сте пен ви ше, 
не бу, што ви со ко, зве зда но, ми ри ше, 
ил нек и нас, и пе сме, и ита ку, и све, 
ђа во но си.

На слов

Пе сма Про лог сто ји на че лу збир ке Ли ри ка Ита ке, па је њен на слов 
на из глед са свим оби чан: јед но став но зна чи „увод”.

ипак, на слов пе сме има сло же ну функ ци ју:
1. на сло вом Про лог ис ти че се да ова пе сма са оп шта ва не што су штин-

ско и за јед нич ко за це лу збир ку.
2. По што ита ка ука зу је на Хо ме ра и ње гов еп, увод на пе сма де лу је 

као ин во ка ци ја у хо ме ров ским епо ви ма.
3. ин во ка ци ја је обра ћа ње му за ма. За то на слов Про лог на го ве шта ва 

и пе сни ко ву ис по вест о се би и свом пе сни штву, то јест арс по е ти ку (пе-
снич ко вје ру ју).

По но ви те шта зна те о ин во ка ци ји и обра ћа њу му за ма у ан тич ком епу. По-
моћ: уџ бе ник за 9. раз ред, стр. 76.

сА др ЖАј и стрУк тУ рА

Пр ва стро фа
Пр ви стих се од но си на на слов це ле збир ке – Ли ри ка Ита ке: „Ја ви-

дех тро ју…”
Пр ва реч је „Ја” – њо ме се ис ти че лир ски су бјект: онај ко го во ри у 

пе сми.
За сад не зна мо ко је тај лир ски су бјект. тач ни је: још не ма мо раз ло га 

да ми сли мо да то ни је оди сеј.

1 Мирослав Крлежа – хрватски писац, Милан Ћурчин – српски књижевник, обојица 
јако активни на књижевној сцени 1910-их година.

Поглед на итаку у јонском мору
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су прот ну ин фор ма ци ју до би ја мо у 4–5. сти ху:

на ита ки ијабих да уби јам, 
ал кад се не сме […]

то јест „Ја” же ли да уби ја као оди сеј. По ста је ја сно да у пе сми не го во-
ри оди сеј. Лир ски су бјект је не ко дру ги.

А ово га пу та лир ски су бјект је иден ти чан с пе сни ком; ба рем „по про-
фе си ји”. то са зна је мо из 6–7. сти ха:

бар да запевам 
ма ло но ве песме.

По твр ђу је се оно што смо и ина че прет по ста вља ли: увод на пе сма је 
за и ста ин во ка ци ја (обра ћа ње му за ма) и пе сни ков ис каз о пе сни штву, о 
се би и о сво јим пе сма ма.

о ње го вим пе сма ма за сад са зна је мо само то ли ко да оне тре ба да бу-
ду нове.

Дру га и тре ћа стро фа

Пе сник је на кра ју пр ве стро фе из ра зио сво ју на ме ру да пе ва не ке но-
ве пе сме. жељ но оче ку је мо да нам ка же ка кве оне тре ба да бу ду.

Али бри га ње га за на ше оче ки ва ње! (исти на, он не пи ше уџ бе ник, 
не го пе сму.) те ра сво је – оно што већ зна мо:

У ку ћи ми је пи јан ка, блуд,

ни је ка дар да се од ле пи од Оди се је. и ми зна мо да оди сеј у сво јој ку-
ћи на ла зи пи јан ку и блуд: про си о ци пи јан че у лум пу ју са слу шки ња ма 
(ко је ће на кра ју оди сеј по у би ја ти; као да су и оне би ле кри ве за дар мар 
у ње го вој ку ћи).

Да кле пи јан ка и лум пе рај… е баш су пер! Пе сник је хтео да пе ва, ево 
му при ли ке!

Али он же ли да пе ва но ве пе сме, не оне за пи јан ку.
За што? то нам ка зу је у 2–3. сти ху дру ге стро фе:

а ту жан је жи вот на све ту, свуд – 
из у зев оп ти ми сте!

от куд зна пе сник ка кав је жи вот „на све ту, свуд”? Јер ако његово зна-
ње није кон крет но не го говори тек она ко, он да је та изјава ба нал на: оп-
ште ме сто пе си ми зма.

ка ко се ка же ма ђар ски „оп ште ме сто”?
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Али нема баналности: пе сник добро зна ка кав је жи вот свуд на све-
ту. Ви део га је сво јим очи ма.

от куд то зна мо? Ре као нам је у 1. сти ху пр ве стро фе:

Ја ви дех тро ју, и видехсве.

Пе сник го во ри о ис ку стви ма оне мла де ге не ра ци је чи ји су при пад-
ни ци у мла до сти до жи ве ли та кве стра хо те ко је су их учи ни ле „све зна ју-
ћим”: по сле рат ног ис ку ства не ма ни чег што би их мо гло из не на ди ти. 
ви де ли су „све” па зна ју да је жи вот свуд на све ту ту жан, а илу зи јом да 
је жи вот дру га чи ји – за ва ра ва ју се са мо оп ти ми сти.

се ти те се пе сме ти на Ује ви ћа Сва ки да шња ја ди ков ка. Про чи тај те је опет и 
упо ре ди те је са овом пе смом Ми ло ша Цр њан ског.

од 4. сти ха дру ге стро фе отва ра се но ва те ма: по чи ње из ла га ње пе-
сни ко ве арс по е ти ке. та те ма вла да до кра ја тре ће стро фе:

Ја ни сам пе вач про да них пра ва, 
ни ла ска ло от ме них кра ва. 
Ја пе вам ту жни ма: 
да ту га од све га осло бо ђа ва.

ни сам па три от ска три би на. 
нит ма рим за сла ву По е ти ка. 
не ћу да пре ско чим Кр ле жу, ни Ћур чи на, 
ни ти да бу дем на род на ди ка. 
суд би на ми је ста ра, 
а сти хо ви ма ло но ви.

то зна чи да пр ве три стро фе – ко је са чи ња ва ју пр ви део пе сме – има-
ју уну тар се бе два ма ња де ла:

– це ла пр ва стро фа и пр ва по ло ви на дру ге стро фе го во ре о „тро-
ји” и „ита ки” и о пе сни ко вим ис ку стви ма и ње го вој же љи да пе ва 
но ве пе сме,
– дру га по ло ви на дру ге стро фе и це ла тре ћа стро фа из ла жу пе сни-
ко ву арс по е ти ку.

овом струк ту ром – по де лом уну тар по де ле – пе сник је сво јој арс по е-
ти ци дао два уво да:

– пр ви увод је у пр вој стро фи, и од но си се ви ше на це лу збир ку и 
њен на слов (на ита ку),
– дру ги увод је у 1–3. сти ху дру ге стро фе и од но си се на пе сни ков 
за ви чај: на ње го ву „ку ћу” и до мо ви ну.

тек по сле овог дво стру ког уво да сти же мо до арс по е ти ке: 4. стих дру-
ге стро фе упа дљи во отва ра но ву те му: као пр ви стих це ле пе сме, и овај 
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по чи ње оним ис так ну тим „Ја”, а од мах за тим лир ски су бјект на зи ва се-
бе пе ва чем:

Јани сампевач про да них пра ва,

не га ци ја – „ни сам пе вач” – ни је нео бич на у арс по е ти ка ма: пре не го 
што би пе сник из нео свој про грам, го во ри о оно ме што од ба цу је.

се ти те се ду чи ће ве арс по е ти ке Мо ја по е зи ја. (По моћ: уџ бе ник за 11. раз-
ред.)

Шест сти хо ва сто ји у не га ци ји: 4–5. стих у дру гој стро фи и 1–4. у тре-
ћој стро фи.

Ја нисам пе вач про да них пра ва, 
ни ла ска ло от ме них кра ва.

(…)

Нисам па три от ска три би на. 
Нит ма рим за сла ву По е ти ка. 
Нећу да пре ско чим Кр ле жу, ни Ћур чи на, 
нити да бу дем на род на ди ка.

не ке по је ди но сти од све га то га да нас ви ше ни су то ли ко ја сне ни та-
ко ва жне као у до ба пи са ња пе сме. ва жни је је да ви ди мо су шти ну од би-
ја ња.

од би ја ња се од но се на две глав не обла сти живота: на по ли ти ку и на 
по е зи ју:

– на по ли ти ку ука зу ју из ра зи „про да них пра ва”, „от ме них кра ва”, 
„па три от ска три би на” и „на род на ди ка”,
– на по е зи ју ука зу ју из ра зи „сла ву По е ти ка” и „да пре ско чим Кр ле-
жу, nи Ћур чи на”.

Упа дљи во је да од три из ра за у по ли тич кој обла сти два се од но се на ро до-
љу бље: „па три от ска три би на” и „на род на ди ка”. А ови из ра зи при па да ју и 
по е зи ји, јер ро до љу би ва по е зи ја је „три би на” а па три от ски пе сник је „на-
род на ди ка”.

то је став мла де, аван гард не ге не ра ци је по сле Пр вог свет ског ра та: 
аван гар ди сти од ба цу ју иде а ле ро ман ти зма. ти иде а ли су 1910-их рат-
них го ди на по ву кли и пе сни ке мо дер не: та да и Ду чић и Ра кић пи шу 
ро до љу би ве сти хо ве.

на ве ди те не ке ро до љу би ве пе сме јо ва на ду чи ћа и Ми ла на ра ки ћа.
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Аван гар дист Цр њан ски од би ја по е зи ју у зна ку за не се њач ких па три-
от ских иде а ла. о сво јој по е зи ји ка же ја сно:

Ја пе вам тужнима: 
да туга од све га осло бо ђа ва.

Пр ви стих је сасвим ја сан. Али шта зна чи дру ги стих: „да ту га од све га осло-
бо ђава”?

За вр шни дво стих пр вог де ла пе сме (5–6. стих тре ће стро фе) зву чи 
као за кљу чак и су ми ра ње све га што је до тад би ло ре че но:

суд би на ми је ста ра, 
а стихови ма ло нови.

Пе сни ко ва суд би на је „ста ра” – иста као 
што је би ла оди се је ва. но ње го ви сти хо ви су 
но ви – не сла ве рат и бор бе ни па три о ти зам.

Че твр та стро фа

Пе снич ки про грам „пе ва ти ту жни ма” о 
то ме да „ту га од све га осло бо ђа ва” де лу је 
пе си ми стич ки. но да ли је ова пе сма скроз 
пе си ми стич ка?

њен пр ви део на ме ће та кав за кљу чак.
У дру гом де лу пе сме (у че твр тој стро фи) 

сле ди пре о крет: пе си ми зму пр вог де ла пе-
сме су прот ста вљен је бунт.

Пре о крет је ја сно на ја вљен од мах у пр вој 
ре чи дру гог де ла пе сме – су прот ним ве зни-
ком „Али”, ко ји је ис так нут и дво тач ком:

Али: или нам жи вот не што но во но си,

оче ки ва ње још ви ше ра сте по сле сле де ћег ве зни ка – „или”. осе ћа мо 
да је у пи та њу суд бо но сни из бор „или–или”; по сле ово га за и ста тре ба 
ка за ти не што круп но.

Кад та мо: ни шта што још ни смо зна ли!

Али: или нам жи вот не што ново но си,

опет оно ново! то је би ло ис ти ца но већ у пр вој и тре ћој стро фи. вр-
ти мо се у кру гу?

не бих ре као. не баш са свим.

Црњански у младим годинама
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Ново је ра ни је би ло ве за но за пе сме и сти хо ве: „ма ло но ве пе сме” и 
„сти хо ви ма ло но ви”.

са да се ново ве зу је за жи вот:

Али: или нам живот не што но во но си,

Пе снич ки про грам (арс по е ти ка) пре ра ста у жи вот ни про грам.
су шти ну већ зна мо: жи вот тре ба да бу де нов.
Али у че му тре ба да се са сто ји но вост но вог жи во та? о то ме је у 

песми ре че но ово:

а ду ша нам зна чи је дан сте пен ви ше, 
не бу, што ви со ко, зве зда но, ми ри ше,

Кључ не ре чи су „ду ша”, „сте пен ви ше” и „не бу”.
Ја сно? Ма гло ви то?
Би ло ка ко: ни је од ре ђе но ма те ма тич ки. Јер шта је „ду ша”? и шта је 

„сте пен ви ше”? (од че га ви ше?) А „не бо”? не бо је „ви со ко” и „зве зда но” 
(то зна мо и са ми) и „ми ри ше” (то ни смо зна ли).

те шко је ре ћи шта се ов де зах те ва. ипак је ја сно: тре ба те жи ти ка 
не ком вред ни јем жи во ту. ина че је све бе сми сле но, за јед но с пе сма ма и 
арс по е ти ком:

ил нек и нас, и пе сме, и ита ку, и све, 
ђа во но си.

Фор ма и стил

Строфе су раз ли чи те: пр ве две има ју по се дам сти хо ва, тре ћа шест 
а че твр та пет.
Стихови су на пр ви по глед упа дљи во не јед на ки: од че твер ца до три-

на е стер ца има бу квал но свих мо гу ћих сти хо ва: је дан че тве рац, два пе-
тер ца, два ше стер ца, три сед мер ца, је дан осме рац, три де ве тер ца, шест 
де се те ра ца, два је да на е стер ца, три два на е стер ца, два три на е стер ца.
Риме су вр ло упа дљи ве, али раз ли чи те. У пр вој стро фи је фор му ла 

aab ba ba, у дру гој aaxbbyb, у тре ћој ababxy, у че твр тој abbxa. Увек има ри-
ме, и то мај стор ске, али ни је дан пут јед на ке.

Ка ква је, да кле, фор ма ове пе сме? не мо же се ре ћи да је пе сма у ве за-
ном сти ху (има u њој сва ко ја ких сти хо ва од че твер ца па до три на е стер-
ца), али ни је ни у – пот пу но – сло бод ном сти ху.

ову ме ша ви ну при лич но сло бод ног а до не кле ипак ве за ног рит ма 
мо же мо на зва ти сло бод но ве за ним сти хом. Пе сма не пра ти не ки уна-
пред од ре ђе ни рит мич ки ка луп (хек са ме тар, де се те рац, два на е сте рац), 
али не од ри че се ни из ве сних ве за но сти.
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За што пе сник за др жа ва не ке тра ди ци о нал не рит мич ке и зву ков не 
об ли ке?

очи то жа ли да се од рек не ефе ка та ко ји се по сти жу сред стви ма ве за-
них об ли ка.

то су пре све га ри ме.
А рит мич ки је упа дљи во да се ве за не тра ди ци је при др жа ва нај ви ше 

у за вр шном де лу пе сме, у че твр тој стро фи:

Број сло го ва текст Ри ме
13
12
12
13
4

Али: или нам жи вот не што но во но си, 
а ду ша нам зна чи је дан сте пен ви ше, 
не бу, што ви со ко, зве зда но, ми ри ше, 
ил нек и нас, и пе сме, и ита ку, и све, 
ђа во но си.

a
b
b
x
а

ова стро фа је вр ло сре ђе на, то је за пра во ве за ни об лик: два об гр ље-
на два на е стер ца око два три на е стер ца са пар ном ри мом, и об гр ље на 
ри ма пре ко це ле стро фе (1–5. стих). ово се мо же схва ти ти и као ка трен 
(4 сти ха) + је дан арит мич ки кра так пе ти стих, ри мом ипак ве зан за стро-
фу (исти на, ова ри ма ни је пра ва, не го на ста је по на вља њем исте ре чи).

Оваквобаратањепесничкомформомзаснивасенаидејидасвакојтеми
требанаћипосебан,одговарајућиоблик.Тимесепостижеиндивидуалнаму
зикалностпојединихпесама.

ТакавслободновезанистихбићекарактеристичанзацелупоезијуМило
шаЦрњанског,аутицаћеинадругесрпскепеснике20.века.

Про чи тај те Ади је ву пе сму Góg és Magóg fia vagyok én (1906, „ја сам син гога 
и Магога”1) и упо ре ди те је с пе смом Про лог Ми ло ша Цр њан ског:

1 објашњења уз Адијеву песму: Гог и Магог су негативни ликови из Библије, оли чују 
зле силе које ће сотона сазвати за борбу бротив Бога, но приликом страшног су да они 
ће бити савладани и кажњени. – вазул је мађарски историјски лик (11. век), који је то-
ком отимања за престо био ослепљен а уши му бејаху заливене оловом. – Пустасер је 
место у Чонградској жупанији, где су Мађари по доласку у садашњу домовину донели 
пр ве законе.

Góg és Magóg fia vagyok én, 
Hiába döngetek kaput, falat 
S mégis megkérdem tőletek: 
Szabad-e sírni a Kárpátok alatt? 

Verecke híres útján jöttem én, 
Fülembe még ősmagyar dal rivall, 
Szabad-e Dévénynél betörnöm 
Új időknek új dalaival? 

Fülembe forró ólmot öntsetek 
Legyek az új, az énekes Vazul, 
Ne halljam az élet új dalait, 
Tiporjatok reám durván, gazul. 

De addig sírva, kínban, mit se várva 
Mégiscsak száll új szárnyakon a dal 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer, 
Mégis győztes, mégis új és magyar.
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„днев ник о ЧАр но је ви ћУ”
(1921)

ово је кратакроман мла дог Ми ло ша Цр њан ског, на стао из истог 
кру га до жи вља ја као ње го ва збир ка пе са ма Ли ри ка Ита ке.

КРА ТАК РО МАН — пре лаз из ме ђу но ве ле и ро ма на; од ро ма на се 
раз ли ку је ма њим оби мом, ма њим бро јем ли ко ва и ма ње раз гра-

на том рад њом. (та чан ар шин за ме ре ње ова квих ства ри, на рав но, 
не по сто ји.)

Те ма

До жи вља ји јед ног мла ди ћа у Пр вом свет ском ра ту и по сле ње га:
– вре ме на фрон ту и у вој ној бол ни ци (из на зи ва ме ста и спо ми ња ња 

Ру са као не при ја те ља на зи ре се да је ју нак ро ма на слу жио у аустро у гар-
ској вој сци – као и пи сац, Ми лош Цр њан ски),

– по вра так у за ви чај (у не и ме но ва ну ва ро ши цу са срп ским и ма ђар-
ским жи вљем, ве ро ват ну у Ба на ту),

– смрт и са хра на мај ке глав ног ју на ка,
– љу бав ни жи вот глав ног ју на ка с бол ни чар ка ма и де вој ка ма ла ког 

мо ра ла,
– ју на ко ва же нид ба по сре до ва њем те та ка,
– ју на ко во се ћа ње на јед ног мла ди ћа ко ји се пре зи вао Чар но је вић 

(отуд на слов ро ма на Днев ник о Чар но је ви ћу),
– по се та глав ног ју на ка сен тан дре ји где је ро ђе на ње го ва мај ка.

Уну тра шњи при по ве дач

Глав ни ју нак го во ри у пр вом ли цу јед ни не: све је ви ђе но ње го вим 
очи ма и ре че но ње го вим ре чи ма.

Ауто би о граф ска под ло га

на јед ном ме сту при по ве дач на во ди по дат ке са сво је бо ле снич ке та-
бли це на кре ве ту у бол ни ци; пре ма том по дат ку при по ве дач се зо ве Пе-
тар Ра јић. („Na me: Pe tar Ra itch.”)

то зна чи да се не ра ди о пи шче вој ауто би о гра фи ји или ме мо а ру, не-
го о ро ма ну са ауто би о граф ском под ло гом.

оквир се по кла па са окви ри ма пи шче ве би о гра фи је: као глав ни лик 
ро ма на, и Цр њан ски је сту ди рао у Бе чу, уче ство вао у Пр вом свет ском 
ра ту као аустро у гар ски вој ник, био на фрон ту у Га ли ци ји и у вој ној бол-
ни ци. Али за де та ље не ма га ран ци је да су ствар ни („исти ни ти”).

из овог ро ма на не мо же се на пи са ти пи шче ва би о гра фи ја, иако је 
овај ро ман из ра стао из пи шче ве би о гра фи је.
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Жмур ка око „ауто би о граф ске под ло ге”

У јед ном ин тер вјуу 1972. го ди не Цр њан-
ски је ре као сле де ће:

Пи та ње: из ја ви ли сте да у ва шим ро-
ма ни ма има ма ло че га ауто би о граф ског… 
ипак, с ко јим би сте се сво јим ју на ком мо-
жда иден ти фи ко ва ли?

Од го вор: са свим мо јим ју на ци ма се иден-
ти фи ку јем. У свим тим ју на ци ма узор бих ре-
као да не мам. има ауто би о граф ског, али не-
ма ауто би о граф ског у оно ме да ја ту при чам 
не ке сво је љу ба ви и не ке сво је до жи вља је 
ди рект но. Ја не мо гу да ка жем да сам вук 
иса ко вич! Да кле, са сви ма. Јер не мо же се 
пи са ти, а да се при су ство ауто ра не осе ти, 
не при ме ти. Чак и код Бе ке та! Бе кет и кад 
од ба цу је све те љу де, они су он, за то та ко 
и жи ви!

Ме ђу тим, не бих се иден ти фи ко вао ни са 
јед ним, јер не мо гу се иден ти фи ко ва ти с ју-
на ци ма ро ма на по што ни сам ју нак ро ма на… 
А што се ти че то га да ли су и ко ли ко мо ји 
ро ма ни ауто би о граф ски, то ин те ре су је пу-
бли ку, то не ин те ре су је ме не!

Бу ди те уве ре ни да оно што је у ро ма ну не мо ра би ти она ко. Увек при-
чам ка ко је кад сам се оже нио, је дан ста ри го спо дин оти шао код мо је 
та ште и ре као: „Па ка ко уда јеш ћер ку, ка да је он већ оже њен! ено, ка же, 
у Днев ни ку о Чар но је ви ћу при знао је!” Па сад ви ди те, ни ка кве ве зе не ма 
из ме ђу ме не и же нид бе оно га Ра ји ћа у „Чар но је ви ћу”! У том сми слу не ма 
ни у лон дон ском ро ма ну! Али, био сам у по дру му, ра дио сам, био сам но-
сач, но сио сам по 50 до 70 ки ла књи га, то сви зна ју, има и жи вих све до ка, 
чак и фо то гра фи ја, па су у том сми слу ис ку ства мо ја! Али не мо гу би ти 
ни Рјеп нин, ја ни сам ни принц, ни ти во лим прин че ве, ни ти сам не ки за-
не се њак ру ски…

Са др жај и струк ту ра

на слов ро ма на ка же да се ра ди о днев ни ку. Али ро ман не ими ти ра 
днев нич ку фор му: не ма да ту ма и хро но ло ги је. из ла га ње ни је днев нич-
ко и хро но ло шко, не го је ме мо ар ско. то је „на кнад ни днев ник”, се ћа ње 
глав ног ју на ка на жи вот не фа зе кроз ко је је про ла зио.

вре мен ски ре до след је по што ван са мо де ли мич но.
Уме сто хро но ло ги је, струк ту ру од ре ђу је ло ги ка се ћа ња. У њој се по-

ве зу ју срод ни мо ти ви ко ји не мо ра ју да бу ду у вре мен ском ни зу.

Црњански у аустроугарској униформи 
за време Првог светског рата
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срод ни мо ти ви романа сме ште ни су у три ве ћа бло ка, у сле де ћем 
ре до сле ду:

1. се ћа ња на раз не средине ју на ко вог жи во та,
2. се ћа ња на љубави глав ног ју на ка,
3. се ћа ња на покушаје глав ног ју на ка да про на ђе сво је ко ре не и по-

мо ћу њих сво је ме сто и сми сао у жи во ту.
Срединејунаковогживота об у хва та ју а) про сто ре ње го вог де тињ-

ства, б) пре де ле на фрон ту, в) вој ну бол ни цу и г) ва ро ши цу у ко ју се 
ју нак вра ћа по сле ра та. ови пре де ли су у пр вом де лу ро ма на на ни за ни 
баш та ко, у хро но ло шком ре до сле ду.
Љубавниживотглавногјунака ни је при ка зан у хро но ло шком ре-

ду. При ча ње (се ћа ње) на пре ду је од бе за зле ног ка стра стве ном па до 
ерот ског и сек су ал ног. о све му се го во ри отво ре но, али без ла сцив них 
(бе стид них, „ру жних”) из ра за. сво је вре ме но – 1920-их го ди на – та кво 
пи са ње о еро ти ци и сек су мо ра ло је де ло ва ти дру га чи је не го да нас, ка-
да су та буи сек са углав ном сру ше ни.
Покушајитражењакоренаиместаисмислауживоту пред ста-

вља ју цен трал ну те му тре ћег, за вр шног бло ка ро ма на, по чев од при че 
о мор на ру Чар но је ви ћу. (Фор мал не по де ле не ма, текст ни је по де љен на 
по гла вља.)

При ча у при чи – епи зо да о Чар но је ви ћу
Мо тив тра же ња ко ре на и ме ста и сми сла у жи во ту по чи ње умет ну-

том при чом о ју на ко вом по зна ни ку, мор на ру Чар но је ви ћу. (ве ро ват но 
ни је слу чај но што та при ча по чи ње не по сред но по сле са оп шта ва ња по-
да тка да се при по ве дач зо ве Пе тар Ра јић.)

Реч је о јед ном чуд ном чо ве ку, бив шем мор на ру, ко јег глав ни ју-
нак упо зна је за вре ме сво јих сту ди ја у Бе чу. Уметнута прича има два 
временска слоја. У њеном са да шњем вре ме ну ју на ке видимо у беч ком 
ка фан ском жи во ту и у под ста нар ској со би ци. У про шлом вре ме ну умет-
ну те при че при по ве дач пре при ча ва оно што му је при чао Чар но је вић о 
сво јим до жи вља ји ма из свог мор нар ског жи во та.

не ко од беч ких сту де на та ка же за мор на ра Чар но је ви ћа да је Дал ма-
ти нац. Али он сам за сво га оца ка же да га сви зна ју у сре му:

– Ах, дра ги мој, је сте ли слу ша ли за мо га оца, пи тај те за ње го во име по ма на-
сти ри ма срем ским свуд га зна ју, пи тај те са мо за др ва ра его на Чар но је ви ћа, за 
оног што је и зи ми и ле ти но сио бео ше шир. он је рет ко до ла зио ку ћи, про да вао 
је ко ње у вла шкој, и го во рио да та мо же не има ју на ро чит »вкус«. Ах, он је рет ко 
био код ку ће, во лео је ту ђи ну као и ја.

 Мор нар Чар но је вић је, из гле да, „Дал ма ти нац” са мо по про фе си ји: 
као мор нар на дал ма тин ском бро ду. ни пре зи ме Чар но је вић ни је дал-
ма тин ско, не го срп ско (или цр но гор ско). нај по зна ти ји од свих Чар но је-
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ви ћа био је па три јарх Ар се ни је III, во ђа ве ли ке се о бе ср ба 1690. – из раз 
„вкус” упу ћу је на сла ве но срп ски (срп ски књи жев ни је зик пре ву ко ве ре-
фор ме). – но ше ње бе лог ше ши ра ле ти и зи ми до зи ва у се ћа ње Ла зу Ко-
сти ћа, о ко ме је за бе ле же но да је свој ше шир но сио – у џе пу (згу жван).

Дру га ве за мор на ра Чар но је ви ћа с мо рем са сто ји се у сле де ћем:

ње го ва мај ка је по цео дан ри ба ла под, а ње га шко ло ва ла на Ри је ци.

У би о гра фи ји Ми ло ша Цр њан ског сто ји по да так да Цр њан ски „го ди-
ну да на учи на екс порт ној ака де ми ји у Ри је ци, по том сту ди ра исто ри ју 
умет но сти и фи ло зо фи ју на Беч ком уни вер зи те ту” (в. го ре пи шче ву би-
о гра фи ју). сво је шко ло ва ње у Ри је ци пи сац по кла ња Чар но је ви ћу, сво је 
сту ди је у Бе чу да је Пе тру Ра ји ћу.

све ово, да бо ме, не ма зна ча ја за ква ли те т ро ма на, али је за ни мљи во у по-
гле ду уде ла би о граф ског у ства ра лач ком про це су књи жев них де ла. раз ми-
сли те по во дом то га о ве зи жи во та и ли те ра ту ре.

тај Чар но је вић је са њар, ве чи то за гле дан у не бо и об у зет чуд ним иде-
ја ма и уве ре њи ма:

ни је ви ше знао шта је до бро а шта зло, и ме рио је све ру ме ни лом 
не ба, уте хом ње го вом. та ко, из да љи не, имао је стра шну моћ над до га-
ђа ји ма у све ту, над дра га ном сво јом и за ви ча јем сво јим, над свим што 
му бе ше ми ло и дра го. та ко, не по ми чан, са мут ним и бла гим осме хом и 
ми сли ма на остр ва да ле ка.

При ме тио је да по не ко др во у да љи ни за ви си од ње го вог здра вља; 
по бе де и бит ке, не где, да ле ко, пре ко мо ра, од осме ха ње го вог.

на осно ву те сво је чуд не мо ћи „над до га ђа ји ма у све ту” – или ње не 
уобра зи ље – Чар но је вић ка же за се бе да је „суматраист”.

не, ни је ви ше знао шта је до бро, а шта зло, ни ти је знао за што го во ре то ли ко 
о жи во ту, ни је се ме шао у пре пир ке, и ни је ве ро вао ни у шта, до у не ке пла ве оба-
ле, на су ма три1. та мо је би ла ње го ва суд би на. осе ћао је: да је ње гов жи вот са мо 
ру ме не јед не биљ ке ра ди, на су ма три.

Умет ну та при ча је без пра вог за вр шет ка, окон ча ва се пре ки дом 
– озна че ним са три тач ке, ова ко:

онај га шче па за врат, он хте де дадрекне…
и ви део сам се стру ка ко др жи све тиљ ку и ка ко ме по ди же. Дрх тао 

сам и цво ко тао од вру ћи це. осе тио сам да сам са њао о шу ма ма га ли циј-
ским и чи ни ло ми се да ми у уши ма још зу ји грок та ње ми тра ље за.
1 суматра – острво у индијском океану, најзападнија тачка малајских острва ин до-

незије.
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Про бу дио сам се и по гле дао око се бе, дра ги мој. Бе ше по ноћ. на сто лу 
сто ја ху бе ле ру же ко је ми је до не ла јед на же на, ту ђа же на. се стра ми да-
де бро ма, по ми ло ва ме по обра зу и ре че „…ала ви не мир но спа ва те, пла-
че те и ви че те, мо ра да сте опет ду го чи та ли те ва ше лу де књи ге. су тра 
ћу вас из да ти док то ру. Зар не ви ди те ка ко сте се већ осу ши ли. Бо же мој, 
ка ко сам ја друк чи је пред ста вља ла се би ср бе”.

оно ис пред три тач ке – за вр ше так умет ну те при че о мор на ру Чар-
но је ви ћу – очи то је сан глав ног ју на ка/при по ве да ча. (Про чи тај мо још 
јед ном под ву че не ре че ни це.)

но где по чи ње сан? Да ли је це ла умет ну та при ча би ла са мо сан глав-
ног ју на ка? или сан по чи ње са мо при кра ју? от при ли ке од оног ме ста 
ка да се по ја вљу је Ша ља пин? (Цео од ло мак в. у хре сто ма ти ји.)

ни је те шко схва ти ти шта је „пи сац хтео да ка же”. Пи та ње је шта је 
ка зао.

нај ве ро ват ни јим из гле да ово: Пе тар Ра јић је пре ра та, за вре ме сво-
јих сту ди ја у Бе чу, по зна вао мор на ра Чар но је ви ћа. са да, у до ба при ча-
ња, Ра јић се се ћа и при ча нам ка ко се у вој ној бол ни ци се тио мор на ра 
Чар но је ви ћа. но раз ми шља ју ћи о ње му та да у бол ни ци, за дре мао је, па 
се ње го во се ћа ње про ду жи ло и у сну и по ме ша ло са сном, из ко јег га је 
про бу ди ла бол ни чар ка.

 [Психологија по зна је ре тро спек тив не сно ве, иза зва не спољ ним ефек том. 
Кла си чан при мер је сан у ко јем не ко из ре вол ве ра пу ца у нас па се бу ди мо у 
стра ху – и чу је мо зво но бу дил ни ка. на у ка ка же да у то ме не ма слу чај но сти: 
ми у сну ни смо сти гли до пуц ња, не го смо це лу при чу по че ли да са ња мо у 
тре нут ку „пуц ња” (звр ја ња бу дил ни ка). – ово је твр ди ла те о ри ја сна и пси-
хо а на ли за сиг мун да Фрој да у пр вим де це ни ја ма 20. ве ка.]

на ко ји је изам ути ца ла нај ви ше Фрој до ва те о ри ја?

Би ло ка ко (сан или ја ва), глав ни ју нак на гла ша ва да осе ћа срод ност 
са мор на ром Чар но је ви ћем; он је ње гов двој ник (ал тер его), оли че ње 
ду ше и ма ште глав ног ју на ка, а глав ни ју нак је ал тер его Ми ло ша Цр-
њан ског.

Шта оли ча ва мор нар Чар но је вић?

Бив ши мор нар Чар но је вић с по ла му ке оства ру је све оно о че му Пе-
тар Ра јић са мо са ња.

Ра јић сво ју мла дост про во ди на фрон ту, у вој ној бол ни ци и у до сад-
ном гра ди ћу сво јих те та ка.

Чар но је вић је час у Ца ри гра ду, час у Хон кон гу, час на Мал ти, час на 
Цеј ло ну, час у Ка и ру, час у син га пу ру, час у Дал ма ци ји, час на су ма три, 
час во ди љу бав са аме рич ком ми ли о нер ком, час са блуд ни ца ма у при-
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ста ни шту у сид ни ју и прак тич ки свуд на све ту. 
слу жи на не ком ча роб ном бро ду ко ји се по на-
ша као ле те ћи те пих у ис точ ним при ча ма. Чар-
но је вић оби ла зи ку глу зе маљ ску, ту су да ле ка, 
ег зо тич на при ста ни шта, ту су лук су зни хо те-
ли и фан та стич ни пре де ли при ро де, пал ме и 
пу сти ње, остр ва и ле де ни вр хо ви.

Ко ји пу бер те тли ја ни је са њао о та квом жи-
во ту? Ка да се са бе ре и из ва ди из тек ста, це ла 
ствар де лу је ба нал но. Али ни шта не сме мо ва-
ди ти из тек ста: књи жев но де ло је исто вет но са 
са мим тек стом. А у тек сту све ово де лу је вр ло 
до бро: сан и ја ва, им пре си ја и екс пре си ја, ре ал-
ност и над ре ал ност, при ча и ли ри ка.

су мар но: Ра јић је би о граф ски ал тер его Ми-
ло ша Цр њан ског а Чар но је вић је оли че ње њи-
хо вих же ља и ма шта ри ја.

Сентандреја

У за вр шном де лу ро ма на глав ни ју нак по се-
ћу је сен тан дре ју:

спре мам се да по се тим гра дић све тог Ан дре је, 
где су ми де до ви жи ве ли. (…) А кад смо сти гли, ви-
део сам гра дић, где ми се ро ди ла мај ка. он бе ше пун цр ка ва, на ко ји ма ћу те зво-
на, не ма зво на, од не со ше их. тај гра дић је гроб ни ца мо јих де до ва. Био сам сен-
ти мен та лан.

Ако је тра жио ко ре не и сми сао сво га жи во та, у гра ди ћу умр лих пре-
да ка ни је их на шао: не ма ту ви ше ни ко ре на ни сми сла. све је то са мо 
сен ти мен тал на успо ме на. („Био сам сен ти мен та лан.”) У сен тан дре ји, 
до ко је је сти гао онај „пр ви” Чар но је вић – па три јарх Ар се ни је III на че лу 
ве ли ке се о бе ср ба 1690, – не ма ви ше жи во та.

тре ба ићи да ље. Ку да? на „су ма тру”.

Црњански ће 1923. објавити путопис Мртва Сентандреја. – Пре њега, већ 
је и јаков игњатовић наговештавао нестајање срба у сентандреји. – да ли 
су се прогнозе обистиниле?

Глав ни те мат ски кру го ви

на по чет ку ро ма на глав ни ју нак при ча о сво ме де тињ ству ко је је по-
то ну ло; на кра ју ро ма на при ча о сво јим ко ре ни ма ко ји су иш че зли.

насловна страна првог издања 
Дневника о Чарнојевићу
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Уну тар тог кру га, при ча про ла зи кроз три сло ја: 1. рат као ужас, 2. 
ма ло град ски жи вот као учма лост, 3. љу бав као страст и секс.

то су сло је ви ствар но сти.
ни у јед ном од сло је ва ствар но сти глав ни ју нак не про на ла зи сми сао 

жи во та.
оста је му сан о „су ма три” – не што што леб ди из над ствар но сти. За вр-

шне ре че ни це ро ма на гла се ова ко:

По не где пад не жут је дан лист. А пред ве че зво ни. Ја ка шљем, ма да ле ка ри 
ка жу: жи ве ћу још три де сет го ди на. По не где па да по је дан цреп, по не где је дан 
плот. Пред ве че је хлад но, тет ке ме за ви ја ју као де те, оне ми чи та ју о пе тро град-
ским кр ва вим ули ца ма, ја то во лим. не да ле ко ста ну је мо ја же на. ста ну је пре ко-
пу та а још се на да. Али ако умрем, по гле да ћу по след њи пут не бо, уте ху мо ју, и 
сме ши ћу се.

Стил и ат мос фе ра

1. Је дан „днев ник” (или ме мо арски текст) сва ка ко има не ку рад њу: 
при чу о жи во ту ју на ка/при по ве да ча: ка ко се ро дио, ка ко су га кр сти ли 
итд., ка ко је био у ра ту и у вој ној бол ни ци итд., ка ко се вра тио из ра та и 
ка ко му је умр ла ма ти итд. За тим ту је умет ну та при ча о мор на ру Чар но-
је ви ћу, те по се та ју на ка/при по ве да ча сен тан дре ји.

Пу но до га ђа ја – па ипак: не ма це ло ви те рад ње, не го исе ча ка из жи-
вот не при че, ко јој се на зи ру са мо глав ни то ко ви. Али сва ка ко пра ти мо 
је дан низ пре при ча них до га ђа ја, да кле у ро ма ну по сто ји еп ски (при по-
ве дач ки) слој.

2. До га ђа је при ча њи хов глав ни уче сник, ју нак ро ма на, ко ји сво јој 
при чи до да је раз ми шља ња и асо ци ја ци је, да кле у ро ма ну по сто ји и слој 
ко мен та ра.

3. Пи сац (Ми лош Цр њан ски) свом ју на ку/при по ве да чу по кла ња пе-
снич ки дар. При ча ње и ко мен та ри про же ти су лир ским еле мен ти ма, да-
кле у ро ма ну по сто ји и по ет ски слој. По ет ски стил је при су тан на ро чи-
то у опи си ма и раз ми шља њи ма и ко мен та ри ма. За при мер про чи тај мо 
још јед ном за вр шне ре че ни це ро ма на и под ву ци мо по ет ске де ло ве:

По не где пад не жут је дан лист. А пред ве че зво ни. Ја ка шљем, ма да ле ка ри 
ка жу: жи ве ћу још три де сет го ди на. По не где па да по је дан цреп, по не где је дан 
плот. Пред ве че је хлад но, тет ке ме за ви ја ју као де те, оне ми чи та ју о пе тро град-
ским кр ва вим ули ца ма, ја то во лим. не да ле ко ста ну је мо ја же на. ста ну је пре ко 
пу та а још се на да. Али ако умрем, по гле да ћу по след њи пут не бо, уте ху мо ју, и 
сме ши ћу се.

Али нај леп ши при мер за по ет ски стил овог ро ма на је ње го ва чу ве на 
пр ва ре че ни ца: „Је сен, и жи вот без сми сла.”
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„сУ МА трА”1

У крат ком ро ма ну Днев ник о Чар
но је ви ћу спо ред ни ју нак ко ји се зо ве 
Чар но је вић ка же о се би да је „су ма-
тра ист” (в. го ре). из не ких де та ља мо-
гло се за кљу чи ти да се у том ро ма ну 
ра ди о под ва ја њу лич но сти: да је тај 
Чар но је вић двој ник (ал тер его) ју на-
ка/при по ве да ча Пе тра Ра ји ћа, ко ји је 
пак ал тер его Ми ло ша Цр њан ског, јер 
је ро ман пи сан на ауто би о граф ским 
осно ва ма (та ко ђе в. го ре).

том лан цу тре ба при дру жи ти још 
је дан по да так, ко ји је ван тек ста Днев
ни ка о Чар но је ви ћу.

Ми лош Цр њан ски је 1920. го ди не об ја вио пе сму под на сло вом Су ма
тра. на осно ву ње – и на осно ву по ме ну тог де та ља у Днев ни ку о Чар но
је ви ћу – на ста је још је дан у ни зу срп ских иза ма: суматраизам, чи ји је 
тво рац Ми лош Цр њан ски.

Пе сма Су ма тра гла си ова ко:

сад смо без бри жни, ла ки и не жни. 
По ми сли мо: ка ко су ти хи, сне жни 
вр хо ви Ура ла.

Рас ту жи ли нас ка кав бле ди лик, 
што га из гу би смо јед но ве че, 
зна мо да, не где, не ки по ток, 
ме сто ње га, ру ме но те че!

По јед на љу бав, ју тро, у ту ђи ни, 
ду шу нам уви ја, све те шње, 
бес крај ним ми ром пла вих мо ра, 
из ко јих цр ве не зр на ко ра ла, 
као, из за ви ча ја, тре шње.

Про бу ди мо се но ћу и сме ши мо, дра го, 
на Ме сец са за пе тим лу ком. 
и ми лу је мо да ле ка бр да 
и ле де не го ре, бла го, ру ком.

1 Као што на 41. стр. пише: суматра је (и надаље) острво у индијском океану, нај-
западнија тачка малајских острва ин до незије.

суматра у индијском океану

„снежни врхови Урала…”

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



46

Са др жај

По ку шај мо пр во да раз у ме мо ову пе сму.

(По моћ, ве ли ку по моћ – чак пот пу но об ја шње ње – до би ли смо већ у од лом-
ци ма из Днев ни ка о Чар но је ви ћу, али по ку шај мо са да схва ти ти сми сао кон-
кретно ове пе сме.)

не мој мо жу ри ти, чи тај мо по ла ко цео текст – ако тре ба ви ше пу та.
Чи тај мо све док не уочи мо да се у сва кој стро фи по на вља исто: по ве-

зи ва ње бли ских и да ле ких ства ри.
та ко ђе при ме ћу је мо да се по ве зу ју ства ри ра зних ни воа: ду шев не 

ства ри и фи зич ке ства ри.
У пр вој стро фи се на ша без бри жност, ла ко ћа и не жност по ве зу ју са 

вр хо ви ма Ура ла.
У дру гој стро фи се на ша рас ту же ност по ве зу је с по то ком што да ле ко 

те че.
У тре ћој стро фи се на ша љу бав у ту ђи ни по ве зу је са тре шња ма у за-

ви ча ју.
У че твр тој стро фи се наш осмех по ве зу је с да ле ким бр ди ма и ле де-

ним го ра ма.
све ове ве зе има ју ра до сни или уте шни ка рак тер: 1. ми смо без бри-

жни, ла ки и не жни за то што су вр хо ви Ура ла ти хи и сне жни, 2. ми смо 
рас ту же ни, али то ни је ка та стро фа, јер не где те че не ки по ток, 3. на ша 
љу бав у ту ђи ни ле па је исто као тре шње у на шем за ви ча ју, 4. Ме сец је 
из над на ше гла ве леп као да ле ка бр да.

Фан та сти ка (над ре ал ност)

на пр ви по глед све ове ве зе мо гу из гле да ти са свим обич не: као ку би-
стич ка мон та жа или си мул та ни зам (Апо ли нер): ми смо без бри жни, а 
вр хо ви Ура ла су сне жни. Па шта?

не бом пре ле ће ави он а ја ку пу јем шар га ре пу. Мо гу ће? вр ло ла ко. Али… на-
ста ви те ре че ни цу у су ма тра и стич ком сти лу.

нео бич но је то што из ме ђу на ше без бри жно сти и вр хо ва Ура ла по-
сто ји узроч на ве за: ми смо без бри жни за то што су вр хо ви Ура ла сне-
жни, а вр хо ви Ура ла су сне жни за то што смо ми без бри жни.

Пр ви део ве зе је ре а лан: по ми сао на вр хо ве Ура ла мо же иза зва ти у 
на ма рас по ло же ње без бри жно сти. Дру ги део ве зе је ире а лан: на ше рас-
по ло же ње, фи зич ки, не мо же ути ца ти на ме те о ро ло шке при ли ке на вр-
хо ви ма Ура ла. то спа да у област фан та сти ке и над ре ал но сти. Мо же се 
ре ћи да је су ма тра и зам јед на вр ста над ре а ли зма (ко ји је, ме ђу тим, као 
по крет, на стао тек не ко ли ко го ди на ка сни је, у Па ри зу).
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СУ МА ТРА И ЗАМ — (од име на су ма тре, остр ва у ин диј ском оке-
а ну) по се бан изам Ми ло ша Цр њан ског: књи жев но из ра жа ва ње 

ду бљих, ра ци о нал но не у хва тљи вих – ко смич ких и над ре ал них – ве за 
у по сто ја њу.

Градација (сте пе но ва ње, по раст) надреалног од ви ја се од стро фе 
до стро фе.
Упрвојстрофи још не мо ра мо узе ти у об зир дру ги део ве зе – да су 

вр хови Ура ла сне жни због на ше без бри жно сти:

сад смо без бри жни, ла ки и не жни. 
По ми сли мо: ка ко су ти хи, сне жни 
вр хо ви Ура ла.

Мо же мо оста ти на то ме да смо без бри жни за то што по ми шља мо на 
вр хо ве Ура ла ко ји су ти хи и сне жни и то по зи тив но ути че на на ше рас-
по ло же ње. (Пот пу ни сми сао ове стро фе схва ти ће мо тек ка сни је, у све-
тлу це ле пе сме.)
Удругојстрофи текст нам већ не до зво ља ва да оста не мо глу ви за 

уза јам ну узроч ност и ду бљу ве зу; ја сно је ре че но да „не где, не ки по ток” 
те че ме сто (уме сто) оног бле дог ли ка ко ји смо ми из гу би ли:

Рас ту жи ли нас ка кав бле ди лик, 
што га из гу би смо јед но ве че, 
зна мо да, не где, не ки по ток, 
местоњега, ру ме но те че!

ве за је по ја ча на гла го лом „зна мо”. У пр вој стро фи је био гла гол „по-
ми сли мо”, што би мо гло да зна чи ’учи ни нам се’ и ’уобра жа ва мо’. ов де 
већ зна мо: зна мо да је над ре ал но – мо гу ће.
Утрећојстрофи из ја ве су за ме ње не сли ка ма. оне су сло же не, а за јед-

но гра де јед ну ве ли ку и ком плек сну сли ку.

По јед на љубав, ју тро, у ту ђи ни, 
душу нам уви ја, све те шње, 
бес крај ним миром пла вих мо ра, 
из ко јих цр ве не зр на ко ра ла, 
као, из за ви ча ја, тре шње.

сли ке су са зда не од ап стракт них и кон крет них пој мо ва:
– ап стракт ни су: љу бав, ду ша, мир,
– кон крет ни су: ју тро, ту ђи на, мо ре, ко ра ли, за ви чај, тре шње.
Две крај ње тач ке су ту ђи на и за ви чај. За ту ђи ну се ве зу ју ју тро и љу-

бав а пре ко љу ба ви и ду ша. Ду ша се пак по ве зу је са мо рем, а мо ре са 
за ви ча јем, по мо ћу ве зе из ме ђу ко ра ла и тре ша ња.
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Ако по ве же мо нај бит ни је еле мен те, до би ја мо сле де ћи ла нац:

туђина – љу бав – ду ша – море – ко ра ли – тре шње – завичај

Мо ре је сре ди ште сли ке, оно је ве за из ме ђу две крај ње тач ке и свих 
еле ме на та из ме ђу њих.

Мо ре има три осо би не – бескрај, мир и пла вет:

бескрајним ми ром пла вих мо ра

овај стих је сам по се би јед на сло же на сли ка. Уз мо ре се ве зу је кон-
крет на ви зу ел на осо би на „пла во” и ап стракт ни по јам „мир”. Атри бут 
„бес крај ни” ве зан је гра ма тич ки за мир, али се по сми слу од но си и на 
пла вет и на мо ре, да кле сли ку ви ди мо ова ко: бес крај ни мир бес крај ног 
пла вет ни ла бес крај ног мо ра.

Али мир не при па да са мо мо ру не го и ду ши:

душу нам уви ја, све те шње, 
бес крај ним миром пла вих мора

Ду ша и мир су ап стракт ни пој мо ви. спо је ни су са ви зу ел ним мо мен-
ти ма бес кра ја и пла ве ти (бес крај не пла ве ти). Мо ре ла ко мо же мо пре до-
чи ти као бес крај но и пла во и мир но. Али сли ка зах те ва да и ду шу за ми-
сли мо као бес крај ну и пла ву: као „не што” што је бес крај но и пла во.

си не сте зи ја! По гле дај те шта је то (не где код бо дле ра и рем боа).

сва ка нам част: ис це ди ли смо су шти ну; пе сник се из мо та ва, али ми 
смо ука пи ра ли да је хтео да ка же да нам је ду ша као мо ре. Што и ни је 
не ка сен за ци ја.

Али сли ка се раз ви ја да ље: до ла зе ко ра ли. не згод но! Шта су ко ра ли 
у на шој ду ши? (и то цр ве ни!) не ма шта, мо ра мо се по ми ри ти са чи ње ни-
цом да се ко ра ли од но се на мо ре. на мо ре, ко је је на ша ду ша и ни је на ша 
ду ша: ни је са мо на ша ду ша. или мо жда ипак! Јер цр ве ни мор ски ко ра ли 
из гле да ју као тре шње у на шем за ви ча ју. А „за ви чај” је сло жен по јам: 
он је пар че зе мље на тој и тој ге о граф ској ду жи ни и ши ри ни, и пар че 
ду ше на тој и тој… не зна мо че му. та ко су и ко ра ли и тре шње, ма ко ли-
ко кон крет ни, по ве за ни са ап стракт ним сло јем сли ке. А тај ап стракт ни 
слој, због утка них кон крет них пој мо ва и сли ка, по ста је ви дљив, као да 
је кон кре тан.

А све је то за јед но фан та стич но и над ре ал но: су ма тра и стич ко.
Учетвртојстрофи ви ше и не чу ди фан та стика: ле же ћи у по сте љи, 

сво јом ру ком ми лу је мо да ле ка бр да! Шта је на ма ис пру жи ти ру ку у Пе-
шти и по ми ло ва ти по гла ви, као не ко ми ло де те, три глав и Хи ма ла је?
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јоШ неке слиЧ не Пе сМе

то ком 1920-их го ди на Цр њан ски је на пи сао још не ке по зна те пе сме 
у сти лу су ма тра и зма, на при мер пе сму Стра жи ло во (1921).

Ка сни је у ства ра ла штву Ми ло ша Цр њан ског пре вла да ва про за. но-
вим пе снич ким оства ре њем, опет у ду ху су ма тра и зма, Цр њан ски се ја-
вља тек че тврт ве ка ка сни је, по е мом Ла мент над Бе о гра дом (1956)1.

По сле екс Пре си о ни стиЧ ке ФА зе
Увод у дру ги пе ри од ства ра ла штва Ми ло ша Цр њан ског

1. Лир ске пе сме и лир ске ро ма не пи сци пи шу ка да осе ћа ју по тре бу 
да го во ре о се би. то се де ша ва у два слу ча ја: а) ка да је пи сац лир ски тип 
ко ји увек осе ћа по тре бу да го во ри о се би, б) ка да пи сац до жи вља ва та-
кве ства ри ко је не мо же да за др жи у се би.

Код Ми ло ша Цр њан ског има мо по сла са овим дру гим слу ча јем. У 
сво јој мла до сти имао је ја ке, по тре сне до жи-
вља је, па су ње го ва ра на, мла да лач ка де ла 
– пе снич ка и про зна – на ста ла у зна ку пи-
шче вог го во ра о се би.

Пр ва фа за ње го вог ства ра ла штва би ла је 
у зна ку ин ди ви ду ал ног и ис по вед ног сти ла 
екс пре си о ни зма. У тој фа зи до ми ни ра ла је 
ли ри ка и лир ска про за.

Али го во ре ћи о се би, Цр њан ски је го во-
рио о суд би ни це ле сво је ге не ра ци је (у пе-
сми Про лог го во ри у пр вом ли цу мно жи не), 
а сво ја раз ми шља ња је ши рио у ко смич ке 
ди мен зи је (су ма тра и зам). 

2. Ка сни је, ка да је удо во љио сво јој по тре-
би да го во ри о се би – ка да је о сво јим мла-
да лач ким до жи вља ји ма ре као све бит но, а 
био је бо љи пи сац а да би се упу штао у по-
на вља ња – Цр њан ски је про ши рио круг свог 
ин те ре со ва ња.

та да се окре нуо ка исто ри ји и на ци ји.
За фор му свог но вог те мат ског опре де-

ље ња иза брао је исто риј ски ро ман.
У дру гој по ло ви ни 1920-их го ди на на пи-

сао је ро ман Се о бе (1929). Де це ни ја ма ка-
сни је на пи са ће на ста вак Се о ба, ко ји ће се 
об ја ви ти под на сло вом Дру га књи га Се о ба 
(1962).

1 о њој ће бити речи касније.

Милош Црњански (са шеширом) и 
песник Момчило настасијевић (1930)
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„се о бе”
(1929)

Тема: јед на по ро дич на дра ма у исто риј ском окви ру.
Породичнадрама: вук иса ко вич, срп ски офи цир у аустриј ској слу-

жби, од ла зи у рат, а код ку ће ње го ва же на Да фи на јед не гро зни ча ве но-
ћи при ма у свој кре вет ву ко вог бра та Аран ђе ла иса ко ви ча, по сле че га 
она па да у оча ја ње и ка ја ње, те обо ле ва и уми ре. 
Историјскиоквир: је дан део срп ског на ро да у се вер ном ра се ја њу 

сто ји у вој ној слу жби Аустриј ског ца рства и ги не у ту ђим ра то ви ма.
Место: ју жна Угар ска, срем, Зе мун, од но сно за пад но е вроп ска ра ти-

шта.
Време: сре ди на 18. ве ка (са свим тач но: од про ле ћа 1744. до по чет ка 

ле та 1745).

[Премда би се по на сло ву мо жда оче ки ва ло, у Се о ба ма ни је реч о ве ли кој 
се о би 1690, ка да су ср би под па три јар хом Чар но је ви ћем до шли до сен тан-
дре је. Цр њан ски пи ше о суд би ни ка сни јих ге не ра ци ја, о по том ци ма оних 
из ве ли ке се о бе, а рад ња се не ве зу је за сен тан дре ју (ко ја је сим бол се о бе), 
не го за вој во ди ну и По мо риш је (пре део око ре ке Мо риш ко ја код се ге ди на 
уви ре у ти су). – тај пре део је Цр њан ском био бли зак: ро ђен је у Чон гра ду 
(гра ди ћу у ју го и сточ ном де лу Ма ђар ске) а мла дост је про вео у те ми шва ру. 
сен тан дре ја је за ње га би ла да ле ко и има ла је му зеј ски зна чај, ка ко се ви ди 
у Днев ни ку о Чар но је ви ћу: глав ни ју нак се кре ће у сен тан дре ји као ту рист.]

Са др жај и струк ту ра ро ма на

У пр вом по гла вљу Се о ба вук иса ко вич од ла зи у рат, а сво ју же ну и 
де цу оста вља на ста ра ње сво ме бра ту Аран ђе лу.

одав де се рад ња ра чва на две гра не: сме њу ју се по гла вља о ра ту и 
ми ру – о ву ку и ње го вом пу ку, од но сно о Да фи ни и Аран ђе лу:

1. од ла зак (из ми ра у рат)
2. рат
3. мир
4.мир
5. рат
6. рат
7. рат
8.мир
9. мир
10. по вра так (из ра та у мир)
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Бра ко лом ство се до га ђа у 4. по гла вљу. По сле то га до ла зе три по гла-
вља о ра ту:

Док је го спо жа Да фи на па ла ша ка сво ме де ве ру, до тле је вук иса ко вич, са сво-
јим љу ди ма, био по чео да се пе ње у Шта јер ску.

на кон три рат на по гла вља (5–6–7), вра ћа мо се Да фи ни у 8. по гла-
вљу, где је реч о ње ној смр ти:

Дан ка да је го спо жи Да фи ни до шао су ђе ни час, био је то пал, лет њи дан, кра-
јем ав гу ста, по сле тро не дељ не су ше.

ре до след је, да кле овај: 1. мир 2. рат 3. мир 4. мир 5. рат 6. рат 7. рат 8. 
мир 9. мир 10. мир. – се ти те се струк ту ре тол сто је вог ро ма на Рат и мир. 
има ли слич но сти?

Сло је ви ро ма на

Историјскислој Се о ба при ка зу је суд би ну ср ба у ју жном по гра нич-
ном де лу Аустриј ског цар ства. ис ко ри шће ни као до бри вој ни ци и јеф-
ти ни жи во ти, ср би се бо ре за та кве ци ље ве ко ји им ни су ни по зна ти ни 
ва жни. Мар ши ра ју не зна ју ћи ку да и за што (осим да их не где че ка не ки 
не при ја тељ). Ре ђа ју се опи си мар ше ва, ло го ро ва ња и бо је ва, у ко ји ма 
обич ни вој ни ци и не зна ју ко га уби ја ју и ра ди ко га ги ну.
Индивидуалнислој ро ма на при ка зу је ли ко ве у љу бав ном тро у глу. 

Упо зна је мо три мар кант но из ра ђе не лич но сти. опи су ју ћи њи хо ву суд-
би ну, пи сац да је три људ ске дра ме. Али исто вре ме но, кроз жи вот ра-
зних ли ко ва, да је и сли ку та да шњег жи во та и сре ди не: ви ди мо ку ће, са-
о бра ћај, ха љи не, со бе, по су ђе. Али на гла сак је на пси хо ло ги ји ли ко ва.

Ли ко ви ро ма на

У ства ра њу ли ко ва Цр њан ски по сту па по пра ви ли ма исто риј ског ро-
ма на, она ко ка ко су их из ра ди ли кла си ци овог жан ра: вал тер скот и 
Лав ни ко ла је вич тол стој.

По но ви те шта зна те о тим пи сци ма и њи хо вим исто риј ским ро ма ни ма (уџ бе-
ни ци за 10. и 11. раз ред).

Глав ни ли ко ви ни код Цр њан ског ни су ве ли ке и по зна те исто риј ске 
лич но сти (ца ре ви, вој ско во ђе), не го љу ди сред њег или још ни жег по ло-
жа ја: та кви љу ди о ко ји ма пи сац мо же да ка же оно што му на ме ће ло ги-
ка ро ма на а не исто риј ска исти на. 
Славонскоподунавскипук је „ко лек тив ни лик”, ја вља се у рат ним 

по гла вљи ма. При ка зан је као ма са, из ко је се по је дин ци из ди жу са мо 
као епи зо ди сти. сви су они „љу ди ву ка иса ко ви ча”, ње гов „полк” (пук) 
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ко ји је по диг нут од до ма ћег ог њи шта и од ве ден, пе шке, у дру ги крај 
кон ти нен та, из ло жен вре мен ским не по го да ма и гла до ва њу, да би нај-
зад био по те ран пред не при ја тељ ске то по ве и са бље. суд би на тог на ро-
да иза зи ва у чи та о цу са жа ље ње и згра жа ва ње над исто ри јом као оли че-
њем ко лек тив ног стра да ња и зла.
ВукИсакович је глав ни – или ба рем кључ ни – ју нак ро ма на: он је ве-

за из ме ђу исто риј ске и по ро дич не при че; ње гов од ла зак у рат по кре ће 
дво крат ну фа бу лу: рат ну и по ро дич ну.

он је узрок све му, иако је па си ван: 1. од во ди љу де у рат, али не сво-
јом во љом, не го по на ре ђе њу пред ко јим не ма из бо ра, 2. сво јим од су-
ством отва ра мо гућ ност же ни за бра ко лом ство, али се то од и гра ва без 
ње го вог зна ња.

Па си ван а „крив за све”, глав ни лик ро ма на де лу је као лут ка, пре ме-
шта на и гур ка на та мо-амо во љом дру гих љу ди и хи ром слу ча ја.

сход но ње го вој уло зи у по ве зи ва њу два ју сло је ва ро ма на, лич ност 
глав ног ју на ка пред ста вље на је у два ви да. с јед не стра не ви ди мо га 
као вој ни ка у бес крај ним по хо ди ма на че лу пу ка, у ужа су ра то ва ња и у 
бе сми сле ном вој нич ком мр цва ре њу. с дру ге стра не ви ди мо га у од но су 
на дру ге глав не ју на ке ро ма на, у кон так ту са же ном и бра том.

вук иса ко вич по че твр ти пут од ла зи у рат, чи ји му циљ ни је ни ја сан 
ни ва жан. ви ше му ни су бит ни ни вој ни ус пе си, ни лич на офи цир ска 
ка ри је ра, ни аван ту ре са же на ма стран ки ња ма. све је то са мо спољ ни 
оквир ње го вог жи во та, иза ко јег, уну тра, по сте пе но ра сте пра зни на и 
пу стош.

Ка да се оже нио Да фи ном, учи ни ло му се да је про на шао сми сао жи-
во та, же ну ко ја ће ис пу ни ти ње го ву ду шев ну пра зни ну. У све тлу те емо-
ци је још ја сни је ви ди сву бе сми сли цу ра то ва ња. но пре ка сно је да ме ња 
про фе си ју. вре ме му про ти че са же ном из ме ђу сво јих од ла за ка и по вра-
та ка. же љан али не мо ћан да се пре да љу ба ви, же љан али не мо ћан да се 
ис трг не из бла та у ко ме се кре ће ње гов пук – иса ко вич је ра за пет из ме-
ђу два не у са гла ше на под руч ја сво га жи во та. По ста је без во љан и тром, 
не мо ћан да се су прот ста ви оно ме што га да ви и да се пре да оно ме до 
че га му је ста ло.

нео се тљив и па си ван, по чи ње да са ња ри о не ком „пла вом, бес крај-
ном кру гу”.

ње го ва ис пр ва нео д ре ђе на ви зи ја по сте пе но по при ма кон крет ни ји 
об лик. вук иса ко вич са ња о Ру си ји. не мо ћан да упра вља сво јом суд би-
ном, за но си се илу зи јом о јед ној спа со но сној ко нач ној се о би. Али не-
мо ћан је за та кав – не ма кар ка кав! – по ду хват. оста је ра за пет из ме ђу 
ствар но сти и сна. У по след њој сце ни ро ма на ви ди мо га усну лог на кре-
ве ту, са ња ју ћи о бес крај ном пла вом кру гу.
Дафина је глав на ју на ки ња ро ма на, же на ву ка иса ко ви ча – осло ње-

на це лим би ћем на ње га. У то ме је ње на тра гич ност. од мах на по чет ку 
ро ма на ви ди мо је оја ђе ну због од ла ска сво га му жа. Чи тав њен жи вот 
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ис пу њен је љу ба вљу пре ма ње му. 
Али ње на љу бав оста је нео ства ре-
на и не и жи вље на. Че ста и ду га ву-
ко ва од су ство ва ња, те шки тре ну ци 
ис пра ћа ња и ду га че ка ња учи ни ли 
су од ње оја ђе ну и гор ку же ну, по-
ма ло хи сте рич ну и скло ну стал ном 
пла ка њу и ле ле ка њу.

сен ка ње ног не за до вољ ства 
над но си се и над рет ким тре ну ци-
ма про ве де ним с му жем. Да фи на 
та квим при ли ка ма не ма сна ге да 
му се пре да ве дро и опу ште но, не го 
га му чи сво јим пла ка њем и ја дом. 
Збу њу је га сво јом не сре ћом и ти ме 
га уда ља ва од се бе. та ко се два, на 
свој на чин јед на ко не срећ на би ћа 
оту ђу ју и на но се бол јед но дру гом.

не ис пу ње на у брач ном жи во ту, Да фи на се у јед ном тре нут ку пре пу-
шта сво јој на бу ја лој кр ви. Али ње но бра ко лом ство, учи ње но у не све сти-
ци, за да је јој по след њу ра ну. нео ства ре на љу бав с му жем на но си ла јој 
је са мо ти ху и те шку бол. са да ова гре шна љу бав иза зи ва у њој га ђе ње 
пре ма се би. жи вот јој се пре тва ра у ужас, је ди ни при род ни из лаз до но-
си јој смрт.
АранђелИсакович је успе шан тр го вац, ко ји је у сти ца њу бо гат ства 

про на шао сми сао жи во та. Али га но вац за сле пљу је. ње го во тр го вач ко 
де ло ва ње пре тва ра се у ру ти ну, у пу ко ма те ри јал но сти ца ње, без ду-
шев ног за до во ље ња. та ко се и у ње му ја вља уну тра шња пра зни на.

У јед ном тре нут ку Аран ђе ло ву ду шев ну пра зни ну ис пу ња ва Да фи-
на сво јом жен ском по ја вом. У по чет ку је то обич на те ле сна же ља. Ка-
сни је, због не до сти жно сти Да фи не за ње га, раз ви ја се у ње му свест о 
соп стве ној не до вољ но сти и ком плекс ма ње вред но сти. У од но су на то, 
ње го ви тр го вач ки ус пе си чи не му се ни штав ним. и ње гов жи вот по ста-
је бе сми слен. нај зад, ко шмар на и муч на, по ма ло бур леск на и гро теск на 
ноћ про ве де на (ипак) у кре ве ту из бе зу мље не же не, тек по ја ча ва сум њу 
Аран ђе ла иса ко ви ча у сво је људ ско до сто јан ство и ко нач но на ру ша ва 
ње го ву уве ре ност у се бе.

За јед нич ке цр те ли ко ва

По ред свих ин ди ви ду ал них осо би на, глав ни ли ко ви ро ма на има ју ја-
ке за јед нич ке цр те. су шти на њи хо ве суд би не је иста.

сви су они тра гич ни ли ко ви с про ма ше ном суд би ном. њи хов жи вот 
је бес ци љан и бе сми слен и ли шен сре ће.

изабел ипер као дафина и ричард бери као 
Аранђел у филмској верзији романа Сеобе (1989)
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на исто се сво де ву ко ве вој не и мар ши ра ња, Да фи ни на уса мље ност, 
пра зни на и ча мо ти ња, Аран ђе ло во ма те ри јал но бла го ста ње и ду шев на 
не моћ.

око три глав на ју на ка за о кру же не су три ди мен зи је људ ског по сто-
ја ња. Јед на, на ци о нал на и исто риј ска око ву ка; дру га, дру штве на и еко-
ном ска око Аран ђе ла; тре ћа, сва ко днев на и по ро дич на око Да фи не.

та квом тро ди мен зи о нал ном струк ту ром и тро у глом ли ко ва Се о бе 
по ста ју исто риј ски, дру штве ни и пси хо ло шки ро ман у исти мах.

Стил

1.
У овом ро ма ну све је при ка за но из аспекта ликова. то је глав на 

стил ска осо би на де ла.
Ка да је реч о вој сци (сла вон ско-по ду нав ском пу ку) он да се го во ри из 

аспек та ко лек тив ног ли ка. на дру гим ме сти ма се увек го во ри из аспек-
та јед ног од три ју глав них ли ко ва: ву ко вог, Да фи ни ног, Аран ђе ло вог.

Али не го во ре ли ко ви – не ма уну тра шњег при по ве да ча – не го го во-
ри спољ ни при по ве дач, али у њи хо во име: гле да њи хо вим очи ма, ми сли 
њи хо вим мо згом, осе ћа њи хо вом ду шом.

У тек сту се пре ли ва ју три сло ја:
 – на ра тор го во ри соп стве ни текст,
– на ра тор пре при ча ва до жи вља је и ми сли ли ко ва,
– на ра тор без на вод ни ка ци ти ра ре чи ју на ка.
ови сло је ви су сто пље ни и ства ра ју је дин стве ни стил тек ста.
та нео бич на стил ска ме ша ви на да је тек сту по себ ну аро му: као да је 

пи сац „украо” текст уну тра шњег при по ве да ча и са оп штио га као свој.
По гле дај мо је дан при мер за опис из аспек та „ко лек тив ног ли ка”, сла-

вон ско-по ду нав ског пу ка:

Хо да ли су бр дом, у чи јој сен ци, до ле, оста до ше ора ни це, се ла, цр кве, 
ви но гра ди ко је су ви де ли са ви си не, као ти це, а не као љу ди. Про ла зи ли 
су ис под огром них сте на што су им ви си ле над гла вом. Чи сти и без број-
ни по то ци жу бо ри ли су са тих сте на, и ва здух што је про ди рао у гру ди 
као нож. По раз бо ље ва ху се мно ги.

Пре не ра зи ше се кад ви де ше ва ро ши од ка ме на, чуд не мо сто ве, спра-
ве чи ју упо тре бу ни су зна ли, чи та ва бр да на сла га них ко са, ко је бе ху про-
да не ру ским тр гов ци ма. слу ша ху свир ку за ко ју не мо га ху да на ђу раз ло-
га, јер је до пи ра ла из зи до ва. на вр ху јед не ку ће, јед ног по не де о ни ка, на 
кро ву, угле да ше, као жи вог, јед ног ко ва ча од гво жђа, ко ји је гво зде ним 
ру ка ма ди зао че кић и уда рао по на ков њу. не ки се пре кр сти ше и за бе зек-
ну ше, док су дру ги, из ва див ши лу ле из зу ба, пљуц ка ли огор че но, ду бо ко 
уве ре ни да је то не ка пре ва ра. Бе ху се опи ли од ва зду ха.

Зе мља у ко јој су ста но ва ли, ши ро ка, ба ро ви та, са ма гла ма и вру ћим 
ис па ра ва њем, са не пре глед ним шу мом и та ла са њем тр ске и вр ба ка, са 
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њи ним зе му ни ца ма и обо ри ма у бла ту, др ве ним цр кви ца ма, не ста ја ла је 
са свим из њи ног се ћа ња. ова но ва зе мља, сва зе ле на и хлад на, там них 
шу ма, са про план ци ма над ко ји ма је не бо тре пе ри ло као ду бо ко, про-
вид но је зе ро, би ла је са свих стра на про би је на ва зду хом, и при вре ме но, 
са свим ис ти сла из ду ше њи хо ве ону дру гу, ве тро ви ту. Ди са ху, уди са ху, 
по гну те гла ве, ван ред не пла ни не, на ко ји ма, у да љи ни, угле да ше снег, 
не ве ру ју ћи сво јим очи ма. Пр ља ви и бед ни, про ђо ше ка ме ни та се о ска 
дво ри шта, на де ну та се ном, пу на сто ке и осе ти ше ко ли ко је си ро ти ња 
њи на си ро ти ња бес крај на и бла ти ште, у ком су се на се ли ли, без мер но 
бла ти ште.

на слу ти ше огром ну раз ли ку из ме ђу њи-
не не пре кид не пат ње и ве се ља ту ђег, кад их 
по се ли ма до че ка ше го збе, пе че ни ја ри ћи, 
уда ра ње у зво на цр кве на и чи та ви ко тло ви 
ви на. Зе мља њи на, као из сна, ја вља ше им се 
све ре ђе у ми сли ма са сво јим тро мим, мут-
ним, уста ја лим ре ка ма, остр ви ма за ра слим 
бу ни ком, зо вом и тур чин ком, са ја бла но ви-
ма и кре ке том жа ба, као под зем ним ху ја-
њем. Блат ним и гро зним сли ка ма се ћа ња, 
ја ви ше им се они ко је оста ви ше на до му и, 
пр ви пут, из ре ко ше не ки да не ми сле да се 
ку ћи вра те.

оби ла зе ћи се ла, про ђо ше крај огром них 
пе ћи и лив ни ца гво жђа, из ко јих су ис тр ча-
ва ли рад ни ци да их ви де, оде ве ни у ко же, 
га ра ви и опа ље ни, цр ни као вра го ви. ве ли-
ки по жа ри то пи о ни ца, ко ји су ве че ром осве-
т ља ва ли чи та ва бр да, оба сја ше и њих, на 
но ћи шту, та ко да су са ња ли чуд не, цр ве не 
зве ри, за па ље не во де, го ру ће во ло ве и би-
во ле и па као.

на ђи те при ме ре и за опи се и при по ве да ње 
из аспек та глав них ли ко ва: ву ка, да фи не и 
Аран ђе ла.

2.

При ча ју ћи до га ђа је ви ђе не очи ма ли ко ва, спољ ни при по ве дач до да-
је ко мен та ре – та ко ђе из аспек та ли ко ва: шта они ми сле и осе ћа ју по во-
дом оно га што ви де и што им се до га ђа.

ти ко мен та ри са др жај но при па да ју ли ко ви ма, али су из ре че ни ре чи-
ма при по ве да ча.

та ко се отва ра про стор за је дан по ет ски слој, нео би чан у исто риј-
ском ро ма ну.

ни кад ни је си гур но да ли не ка пе снич ка фор му ла ци ја при па да при-
по ве да чу или је он „ци ти ра” од ли ко ва.

српски војник из 18. века (графика)
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та ква по ет ска ме ста су, по ред оста лих, 
и она ко ја су из дво је на у на сло ви ма по гла-
вља. нај чу ве ни ји је на слов пр вог по гла-
вља:

Бес крај ни, пла ви круг. У ње му, зве зда

При ли ком пр вог чи та ња ро ма на мо же-
мо ми сли ти да је то, ето, по ет ски на слов 
по гла вља, а текст ће би ти „нор ма лан”. Кад 
та мо: опет су сре ће мо бес кра јан пла ви 
круг и у ње му, зве зду. Али то са да си гур но 
не при па да на ра то ру, не го глав ном ли ку, 
ву ку иса ко ви чу:

„та да, по му ће ном све шћу, пр во за чу је ла веж 
па са и пој пе тло ва, да од мах за тим ши ром, у мра-
ку, отво ри очи и не ви ди ни шта, али да му се учи-
ни као да ви ди, у ви си ни, бес кра јан, пла ви круг. 
и, у ње му, зве зду.”

не ра ди се о то ме да при по ве дач прича 
„уред но” а ту и та мо „ки ти” свој стил „ле-
пим” речима. По ет ска ме ста из ни чу из ми-
сли и осе ћа ња ли ко ва, као да су они са ми 
би ли пе снич ки рас по ло же ни и на да ре ни!

на сло ви по гла вља по ре ђа ни у са др жа ју ро ма на да ју јед ну ле пу, мо-
дер ни стич ку пе сму:

Бес кра јан, пла ви круг. У ње му, зве зда

одо ше, и не оста де за њи ма ни шта. ни шта

Дан и ноћ, про ти ца ла је ши ро ка, уста ја ла ре ка. и у њој, ње на сен

оде вук иса ко вич, али за њим оде и Фру шка гора

од ла сци и се о бе, на чи ни ше их мутнима и про ла знима, као дим, по сле би-
та ка

Про шлост је гро зан, му тан без дан; што у тај су мрак оде, не по сто ји ви ше и 
ни је ни кад ни по сто ја ло

ту ма ра ли су, као му ве без гла ве; је ли су, пи ли су, спа ва ли су, да нај по сле 
тр че ћим ко ра ком по ги ну, за ко ра чив ши у пра зни ну, по ту ђој во љи и за туђ 
ра чун

београд, кнез Михаилова улица: књижара 
издавачког предузећа геце кона (1934), 
које је објавило Сеобе
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сну ждив ши се, над пра зни ном по ро ђа ја, она уви де, да јој ду ши, ни у де ци, 
не ће оста ти тра га и умре, жа ле ћи што не мо же да за си ти бар те ло, раз дра-
га на ужи ва њи ма

Је дан од њих, нај бед ни ји, са чу вао је, и по сле смр ти, сјај свог би ћа. та ко да 
је мо гао да се вра ти и да се по ја ви, при ула зу у се ло, на дру му, на истом 
ме сту, где се рас цве тан ја вљао у про ле ћу, пр ви ба грем

Бес кра јан, пла ви круг. У ње му, зве зда 

на ђи те још не ка по ет ска ме ста у ро ма ну.

Је зик

По ет ском сти лу ро ма на слу жи је зик, пунпоетскихеле ме на та.
1. У тек сту има мно го емо тив но обо је них ре чи и сли ко ви тих фор му-

ла ци ја.
на при мер, вук иса ко вич у сну ви ди:

Ре ку, што под бре гом шу ми, ис пу нив ши сву ноћ.

Уме сто мо гу ће ре чи ’те че’ (ре ка) упо тре бље на је реч шу ми, ко ја сли-
ци до да је звуч ну ком по нен ту. Али пи сац иде још да ље, до да је да ре ка 
сво јим шу мом ис пу ња ва сву ноћ. Шта то зна чи кон крет но? Кон крет но: 
ни шта. ина че: све („све”).

на ђи те слич не при ме ре у ро ма ну.

то је по ет ски стил. Мо же би ти и екс пре си о ни стич ки. У целини ро ман ни је 
екс пре си о ни стич ки; он је углав ном пра ви исто риј ски ро ман, по ро дич ни ро-
ман и пси хо ло шки ро ман. – Али у сти лу има екс пре си о ни зма.

2. У тек сту има не ких ре чи ко је се до след но ко ри сте у нео бич ном 
об ли ку (раз ли чи том од сва ко днев ног), на при мер: тра ву ри на, ри ти не, 
ба ру шти не. Пре де ли су че сто ма гло ви ти, све је мо кро и блат ња во, све 
је у ис па ра ва њу. свуд су не ке раз ли ве не ре ке, из над њих ле те и грак ћу 
га вра ни.

Чи та лац је мо жда скон цен три сан на рад њу, али се у ње го ву свест – 
или под свест – увла че све те ма гле и ба ру шти не, па се из над при че над-
ви ја слој сна жне ат мос фе ре, ко ју пам ти мо ве ро ват но трај ни је не го са му 
при чу.

3. У тек сту има архаичнихје зич ких еле ме на та.
3/а. Ар ха и зми се у при по ве дач ком тек сту ја вља ју не у па дљи во, углав-

ном у вој ним из ра зи ма, на при мер сла вон ско-по ду нав ски пук је увек 
„полк”, као што су и ра зни вој ни чи но ви да ти у сво је вре ме ном је зич ком 
об ли ку.
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ов де с па да и Да фи нин стал ни епи тет „го спо жа”, а ни кад ’го спо ђа’.
та ко ђе ов де припа да и об лик пре зи ме на иса ко вич, на кра ју са „ч”: то 

је због не сре ђе но сти срп ског пра во пи са пре ву ко ве ре фор ме. (оно „ч” 
на кра ју пре зи ме на је по ру ској мо ди.)

3/б. У го во ру ли ко ва мо гло би да бу де ви ше ар ха и за ма. Да: кад би 
би ло го во ра ли ко ва! Али у Се о ба ма прак тич ки не ма ди ја ло га. Раз го во-
ри ли ко ва су углав ном пре при ча ни. При по ве дач са мо по не кад на во ди 
бу квал но ре чи ју на ка.

на сву сре ћу! ина че би смо стал но мо ра ли ви ка ти: „тол мач! тол мач!” 
Јер ка да при по ве дач до зво ли да не ки лик ди рект но про го во ри, он да тај 
рас па ли нај стра шни је:

и ако аз пој ду, го спо жа, про и ду, ве ја, зем на ја бла га, цар ству ју ши, дој до смо, 
что, зна ме ние…

Par lez-vo us ко је шта? и ко ји је то је зик? ни је ла ко ре ћи, јер ни је би ла 
ла ка ни је зич ка си ту а ци ја сре ди ном 18. ве ка.

Шта је вук ка ра џић за те као и про тив че га је по кре нуо ре фор му је зи ка? (По-
моћ: уџ бе ник за 10. раз ред, стр. 77. и да ље.)

Цр њан ски је сво је ли ко ве те рао да го во ре је зи ком 18. ве ка, она ко ка-
ко су, ве ро ват но, го во ри ли шко ло ва ни љу ди по пут офи ци ра ву ка иса-
ко ви ча. (он је онај ко га при по ве дач кат кад пу шта да го во ри она ко… 
чуд но.)

тај је зик је ме ша ви на сла ве но срп ског и ру ског (ру ског књи жев ног 
је зи ка 18. ве ка).

ствар је сло же на, јер је сла ве но срп ски сам по се би био ме ша ви на срп ске и 
ру ске вер зи је ста ро сло вен ског и срп ског на род ног.

сла ве но срп ски је у ре ду: то је био срп ски књи жев ни је зик то га до ба. 
Цр њан ски је из у ча вао је зик та да шњих срп ских пи са ца, по ред оста лих 
До си те ја об ра до ви ћа (с ко јим је мо гао осе ћа ти бли скост због те ми шва-
ра, уп. До си те је ву би о гра фи ју, уџ бе ник за 10. раз ред, стр. 59).

Али от куд у Се о ба ма ру ски је зик?
Ма те ри јал за свој исто риј ски ро ман Цр њан ски ни је иси сао из свог 

ма лог пр ста. Бо ра ве ћи у ди пло мат ској слу жби у не мач кој, он је ко пао 
по ар хи ви ма и чи тао исто ри о граф ске ра до ве.

Ме ђу тим, ње гов глав ни из вор би ли су Ме мо а ри си ме о на Пи шче ви-
ћа, ру ског ге не ра ла срп ског по ре кла. А Пи шче вић је пи сао на ру ском.

Цр њан ски је од Пи шче ви ћа узи мао пре све га по дат ке и де та ље о до-
га ђа ји ма и та да шњим љу ди ма. Али у слу ча ју ро ма но пи сца си гур но ни је 
без зна ча ја ни чи ње ни ца да му је у све сти бру јао је дан оно вре ме ни ру-
ски текст.

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



59

Ин тер пунк ци ја

– Цр њан ски!
– Је сте, учи те љи це.
– са став ти је ре ла тив но до бар, че твор ка, стил ма ло сла би ји (пре-

те рао си, бре, оним ба ру шти на ма и ма глу шти на ма), но пра во пис… то 
је пра ва ка та стро фа! …Кец! Кад ћеш јед ном на у чи ти ка ко се ко ри сте 
за пе те? За су тра да си ми на пи сао сто пу та пра вил но: „Бес крај ни пла-
ви круг. У ње му зве зда.”

– не мо гу.
– Мо лим?
– не мо гу оно, без за пе те.
– Ка ко не мо жеш, де ра не…
– не мо гу. Без за пе те, то, ме ни, не зна чи, ни шта. не зна чи ми, оно, 

што ја, ти ме, хо ћу да, ка жем.
– е, он да, не, знам, де те, шта, ћу, с, то бом.

већ и у сво јим пе сма ма Цр њан ски ста вља за пе те куд тре ба и не тре-
ба. од но сно…

Је дан од ње го вих нај чу ве ни јих сти хо ва је онај са по чет ка пе сме Стра
жи ло во:

Лу там, још, ви так, са сре бр ним лу ком,

„ис пра ви мо” ин тер пунк ци ју, ре ци мо ова ко:

Лу там још ви так, са сре бр ним лу ком (или: Лутам, још витак, са сребрним 
луком).

Хм? Пра вил но, али некако… бес крв но. А по сле оне вер зи је са за пе та-
ма, ово је не ка ко чак и не тач но.

сам Цр њан ски о то ме ка же сле де ће:

А што се ти че мно гих за пе та, због ко јих се ина че увек сме ју – чак се и иво 
Ан дрић ша лио је дан пут на мој ра чун у пи та њу тих за пе та, – то је же ља да чи та-
лац чи та ре че ни цу ка ко ја же лим да је чи та, не ка ко би он хтео. вук Ка ра џић, на 
при мер, ни је имао по тре бе за за пе та ма, јер је он пи сао на род не ства ри, на род ни 
је зик, та ко да је то ишло до тач ке. Да нас, ме ђу тим, у овом вре ме ну, кад ви го во-
ри те ства ри хи пер мо дер не, ви мо ра те и ре че ни цу та ко да пра ви те, и да на те ра-
те чи та о ца да ви ди и чи та она ко ка ко ви же ли те.

одмах у првим реченицама романа – „бес кра јан, пла ви круг. У ње му, зве зда.”  
(то је наслов првог поглавља) – има једна необична запета (по нормама пра-
во писа су ви ш на). која је то? Шта је њена функција? нађите још неке слич не 
при мере у роману.
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„дрУ гА кЊи гА се о бА”

(1962)

те ма: на ста вак се о ба (и Се о ба).
Ме сто: се ве ро и сточ на Ма ђар ска, па Ки јев, Ру си ја.
вре ме: сре ди на 18. ве ка.
исто риј ски оквир: ма сов ни од ла зак ср ба у Ру си ју – за ми шље ну као 

брат ску и пра во слав ну „обе ћа ну зе мљу” – и њи хо ва та мо шња суд би на: 
ута па ње у ру ски на род.

Судбина главног јунака и композиција романа
1. Глав ни ју нак, Па вле иса ко вич оства ру је план (сан) ву ка иса ко ви-

ча: од ла зи у Ру си ју.
У осно ви Дру ге књи ге Се о ба ле жи ми сао да је од ла зак у Ру си ју био 

суд бо но сна за блу да и не по пра вљи ва исто риј ска гре шка. У ро ма ну је 
при ка за на аси ми ла ци ја исе ље ни ка, ута па ње ср ба у ру ску на ци ју. Је ди-
но глав ни ју нак Па вле иса ко вич не при ста је на усло ве но ве сре ди не – и 
ис па да за не се њак и по ма ло сме шан чо век. Ру си ја ни је „обе ћа на зе мља”, 
не го ту ђи на као што је би ла и Аустри ја.

2. Док је у по гле ду са др жа ја и рад ње дру ги део ро ма на за и ста на-
ста вак пр вог, у по гле ду умет нич ких по сту па ка и ком по зи ци је по сто је 
бит не раз ли ке.

У дру гом де лу пи сац око жи вот ног пу та глав ног ју на ка раз ви ја раз-
гра на ту рад њу с мно штвом ла ба во по ве за них епи зо да. За то овај ро ман 
има обе леж ја аван ту ри стич ког ро ма на. Де ло је пу но сце на и ли ко ва, 

рад ња се пре тва ра у ен ци кло пе ди-
ју исто ри је и жи во та. Али бо гат ство 
де та ља на не ким ме сти ма оп те ре-
ћу је глав ну при чу, па ро ман ства ра 
ути сак раз ву че но сти. та ко, Дру га 
књи га Се о ба не до сти же умет нич ку 
зби је ност и це ло ви тост пр вог де ла 
ро ма на.

Пронађите на приложеној мапи нову сер-
бију (помоћ: лево, мало испод средине). 
за оријентацију може помоћи Црно море, 
Азовско море и кримско полуострво. Њих 
ћете лако пронаћи. Пажљивији посматрач 
(са лупом) може пронаћи и кијев. – Ако вас 
пут наведе у кијев и околину, потражите 
трагове некадашње нове сербије, која 
ни је постојала само у роману Милоша Цр-
њанског него и у стварности.

Мапа Мале татарије с новом сербијом. бакрорез 
захарије орфелина (око 1774).
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„лА Мент нАд бе о грА доМ”
(1956)

ова по ду жа пе сма је по след ње 
лир ско де ло Ми ло ша Цр њан ског. 
на ста ла је још у еми гра ци ји, два-
де сет го ди на пре пе сни ко ве смр ти, 
ипак је ти пич на ла бу до ва пе сма: 
су ми ра ње жи во та и суд би не, и ми-
ре ње са њом.

 У на сло ву пе сме на ла зи се реч 
ла тин ског по ре кла, ко ја зна чи 
„плач”, „ја ди ков ка”, „ту жба ли ца” 
(ре ци мо ’Плач над Бе о гра дом’). са-
др жај је, ме ђу тим, до не кле су про-
тан на сло ву: пе сни ку се Бе о град 
при чи ња ва као уте ха и по след ња 
лу ка у ко ју ће брод ње го вог жи во та 
нај зад упло ви ти.

Али пе сма на ста је још у до ба ка да Цр њан ски ни је мо гао зна ти да ли 
ће се ње го ва на да јед ном об и сти ни ти.

По ве зи ва ње да ле ких кра је ва и пој мо ва све до чи о то ме да је Цр њан-
ски до сво је ла бу до ве пе сме остао ве ран свом су ма тра и зму. та кав је сам 
по че так пе сме:

ЈАн МА Јен1 и мој срем, 
Па риз, мо ји мр тви дру го ви, тре шње у Ки ни […]

стро фа ма у ко ји ма се опи су ју да љи не, су прот ста вље не су стро фе о 
Бе о гра ду, ко је се уво де увек во ка ти вом „ти” и реч цом за озна ча ва ње су-
прот но сти „ме ђу тим” и увек не ким гла го лом ко ји из ра жа ва ста бил ност 
и на ду, на при мер:

ти, ме ђу тим, ра стеш, уз зор ња чу ја сну, 
са Ава лом пла вом, у да љи ни, као брег. 
ти треп ериш, и кад ов де зве зде га сну, 
и то пиш, к’о сун це, и лед су за, и лањ ски снег. 
У те би не ма бе сми сла, ни смр ти. 
ти сја јиш као ис ко пан ста ри мач. 
У те би све вас кр сне, и за и гра, па се вр ти, 
и по на вља, као дан и де ти њи плач. 
А кад ми се глас, и очи, и дах упо ко је, 
ти ћеш ме, знам, узе ти на кри ло сво је.

1 Јан Мајен – острво у Леденом мору, покривено делимично глечером.

вулкан беренберг (2277 м) на острву јан Мајен
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„ро МАн о лон до нУ”
(1971)

опет је дан ро ман са ауто би о граф ском осно вом, као мла да лач ки кра-
так ро ман Днев ник о Чар но је ви ћу.

те ма: жи вот ис точ но е вроп ског 
еми гран та у Лон до ну.

вре ме: де це ни је по сле Пр вог 
свет ског ра та.

Глав ни ју нак: ру ски еми грант 
кнез Рјеп нин, бив ши ру ски офи цир 
из цар ске Ру си је, ко ји по сле со вјет-
ске ре во лу ци је 1917. од ла зи у еми-
гра ци ју и лу та по евро пи; ро ман 
при ка зу је по след њу де це ни ју ње-
го вог жи во та у Лон до ну.

сво ме ју на ку Цр њан ски по клања основ-
ну жи вот ну си ту а ци ју еми гран та и мно-
ге де та ље из сво г еми грант ског жи во та 
у Лон до ну, али це ла при ча ни је ауто би о-
граф ска. (У ве зи с тим в. го ре ци ти ра ни 
де таљ из ин тер вјуа: „има ауто би о граф-
ског, али не ма ауто би о граф ског у оно ме 
да ја ту при чам не ке сво је љу ба ви и не ке 
сво је до жи вља је ди рект но…”)

Прочитајмо неке реченице из 
уводног поглавља:

„Ega lité. Fra ter nité” – чу јем ка ко 
не ко ви че, не мо, у јед ном ва го ну под-
зем не же ле зни це, у Лон до ну.

тог што ви че, чи та лац ће упо зна-
ти у иду ћем по гла вљу. то је не ки чо-
век у вој нич ком из но ше ном ши ње лу, 
ка квих је у Лон до ну, кад ова при ча 
по чи ње, би ло мно го. (…)

енглези кажу да, на северу, има 
један огромни, бели медвед. „Росија. 
матушка”, виче тај у вагону.

ко говори ове реченице? где се он налази 
и у каквом је односу са јунаком приче коју, 
уп ра во он, најављује?

лондон, станица подземне железнице у четврти 
Падингтон где је живео Црњански

лондон у доба када се одиграва роман Милоша 
Црњанског
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раСт ко петровић
(1898–1949)

Жи вот
Ро ђен је у Бе о гра ду у мно го чла ној по ро ди ци. 

ње гов отац се ба вио пи са њем и цр та њем, а Раст-
ко ва се стра на де жда Пе тро вић би ће слав на сли-
кар ка. Мај ка му уми ре још у ње го вом де тињ ству. 
он од ра ста са се стра ма на кра ју Па ли лу ле у по ро-
дич ној ку ћи с ве ли ким дво ри штем и воћ ња ком. У 
тој ку ћи су че сти го сти пи сци и ин те лек ту ал ци.

За вре ме Пр вог свет ског ра та са се стром Зо-
ром пре ла зи Ал ба ни ју (1915) за јед но са срп ском 
вој ском и ма сом ци ви ла у по вла че њу. с де цом и 
ђа ци ма пре ба чен је бро дом у Фран цу ску (у ни цу), 
где на ста вља гим на зи ју.

У Па ри зу сту ди ра пра ва. По се ћу је чу ве не ка-
фа не бо е ма и умет ни ка, упо зна је фран цу ске књи-
жев ни ке и умет ни ке (Бре то на, ели ја ра, Пи ка са и дру ге).

По сле по врат ка у Бе о град ин тен зив но уче ству је у умет нич ком жи во-
ту, по ста је је дан од во де ћих срп ских аван гар ди ста.

од 1923. ра ди у Ми ни стар ству ино стра них по сло ва, од 1926. је у 
Ри му (пи сар Кра љев ског по слан ства у ва ти ка ну). За вре ме го ди шњег 
од мо ра пу ту је у Афри ку. Го ди не 1929. вра ћа се на по сао у Бе о град. (У 
ино стран ству му је не до ста ја ло књи жев но дру штво.) слу жбе но пу ту је 
у Лон дон, Па риз, Ди зел дорф, Келн, ве не ци ју, а од 1935. по ста вљен је 
за ви це кон зу ла у Чи ка гу, а 1936. је упу ћен у Кра љев ско по слан ство у 
ва шинг то ну.

По сле Дру гог свет ског ра та оста је у Аме ри ци као еми грант (као ди-
пло ма та бив шег кра љев ског ре жи ма). жи ви углав ном од по мо ћи при-
ја те ља код ко јих ру ча ва и ве че ра ва. Уми ре у ва шинг то ну, и са хра њен 
је на гро бљу у се но ви том по то ку. ње го ви по смрт ни оста ци пре не ти су 
1986. го ди не и по гре бе ни на но вом гро бљу у Бе о гра ду.

Ства ра ла штво

Био је пе сник и про за ист, пи сао је:
1. екс пре си о ни стич ке пе сме – зна чај на је ње го ва збир ка От кро ве ње 

(1922),
2. екс пре си о ни стич ке ро ма не – од њих су нај зна чај ни ји Љу ди го во

ре (1931) и Дан ше сти (пи сан 1930-их го ди на, об ја вљен 1961, пост хум-
но).

3. За ни мљив је ње гов пу то пис Афри ка (1930).
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Књи жев на суд би на 

Као мла ди умет ник био је „враж ји кли нац”, глав ни пред став ник 
аван гард не по бу не. сво јом лич но шћу оча рао је сво је при ја те ље ко ји 
су оду ше вље но при хва та ли ње го ва де ла, по здра вља ју ћи у њи ма аван-
гард ни умет нич ки ра ди ка ли зам. 

По сле Дру гог свет ског ра та не ко вре ме је пре ћут ки ван из по ли тич-
ких раз ло га, но од 1960-их го ди на је по но во „от кри вен”.

По е зи јА

По е зи ја Раст ка Пе тро ви ћа је експресионистичка, а уну тар то га ре
торична.

ка кав је „ре то ри чни” стил? (По моћ: уџ бе ник за 9. раз ред, стр. 84.)

„сА све тлиМ По ЉУП ЦеМ нА УснА МА”
 (1927)

Раст ко Пе тро вић ве ру је у не по сред ну снагуречи, у сна гузначења 
ре чи. то је ње гов екс пре си о ни зам: ка за ти све што ми ле жи на ср цу (и 
мо згу и ду ши): ис ка за ти, из ре ћи, из го во ри ти из се бе све, све.

За при мер узми мо пр ву стро фу из пе сме Са све тлим по љуп цем на 
усна ма (це лу пе сму в. у хре сто ма ти ји):

то, то! Умре ти; ни ка да ви ше не жи ве ти! ни ка да! 
ову љу бав са очи ју ски ну ти, по че так ове ми сли, ово пи са ње; 
Пти цо, сло жи кри ла, сен ком њи ном уз бу ђу је ме ли ва да –  
Гле дај, ево сун ца! Јад ни це, шта зо веш ти: ди са ње; 
Зар и за то умре ти и ниг де ви ше не жи ве ти! 
Гле дај, гле дај овај друк чи ји Ус крс, гле дај ове друк чи је Цве ти!1 
те шко кри ло… ни ка да ви ше не жи ве ти, ни ка да. 
ве че, ве че! ср це, бол но ср це мо је, уми ри се…

Сми сао и са др жај

ни је ла ко схва ти ти сми сао ове стро фе, па и це ле пе сме. са др жај до ду-
ше ни је ком пли ко ван и „те жак” (као не ка ви ша ма те ма тич ка те о ри ја), 
али сми сао пе сме ни је ја сно од ре ђен. У њој је ре че но от при ли ке ово: 
ако је чо век имао ту сре ћу да ма кар јед ном до жи ви тре ну так вр хун ске 
љу ба ви, он да за ње га смрт ви ше ни је стра шна, не го на про тив: смрт му 
је ка пи ја у веч ност, у ко ју он но си са со бом онај – сад већ та ко ђе веч ни 
– по љу бац на усна ма.

1 Цвети – недеља уочи Ускрса, празник Христовог уласка у Јерусалим.
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Ако је не ко из ву као дру га чи ји сми сао, не ка бу де ми ран: био је у пра ву. – Али! 
био је у пра ву само онда ако се ње гов за кљу чак мо же до ка за ти у тек сту. Ако 
не ко ка же да је у овој песми опи са на јед на ко шар ка шка утак ми ца, пи тај те га 
где се у тек сту спо ми ње кош, за ку ца ва ње итд.

Стил и фор ма

свака пе сма је, на рав но, бо га ти ја не го би ло ко ји 
„из ву чени сми сао”. Пе сма је иден тич на са сво јим тек-
стом а не са из ву че ним са др жа ји ма и њи хо вим пре-
при ча ва њем. Код Раст ка Пе тро ви ћа ово ва жи по ја ча-
но. ње го ва пе сма је увек бо га ти ја од свих иде ја у њој. 
За што? За то што је ис каз ја ко бо гат, све је ре че но с 
мно го ре чи и сли ка и с мно штвом спо ред них мо ме на-
та. За то се и јед но став на иде ја чи ни сло же ном и те-
шко до ку чи вом: јер ле жи под го ми лом ре чи и сли ка и 
спо ред них мо ти ва.

За то Раст ко Пе тро вић пи ше ду гач ке пе сме – оне 
има ју мно го сти хо ва, а и са ми сти хо ви су ду ги: са др-
же мно го ре чи.

спо ред ни мо ти ви до при но се бо гат ству пе сме, али 
ни су увек утка ни у пле ти во це ли не. Де ша ва се да не-
ки мо тив де лу је као глав ни и вр ло је ле по из ра жен, 
но ка сни је не ма на став ка и раз во ја, па га чи та лац уза-
луд оче ку је да се вра ти и ис пу ни сво ју функ ци ју.

та кав је мо тив пти це и ве ли ких кри ла у пр вој стро фи ове пе сме: 
„Пти цо, сло жи кри ла, сен ком њи ном уз бу ђу је ме ли ва да”. 

Пре до чи те се би сли ку ли ва де и у њој сен ку ра ши ре них птич јих кри ла. ка кве 
ми сли и емо ци је иза зи ва та сли ка? Про ве ри те да ли се тај мо тив раз ви ја 
кроз пе сму. да ли је он спо ре дан или је он глав ни? Шта је ње го ва функ ци ја?

По на вља ња су вр ло упа дљи ва, она су глав но стил ско сред ство, у чи је 
деј ство пе сник има нај ви ше по ве ре ња.

на ђи те по на вља ња и гру пи ши те их по ти по ви ма: уза стоп но, уда ље но, бу-
квал но, ва ри ра но по на вља ње.

Уз вич ни ци су ја ко че сти. У то ме Раст ко Пе тро вић си гур но др жи свет-
ски ре корд. (Као Цр њан ски са за пе та ма.) Пе сма је низ уз вич них ре че ни-
ца, у че му се из ра жа ва пе сни ко во уз бу ђе но рас по ло же ње. Дру го је пи та-
ње да ли по на вља ња и уз вич ни ци по сти жу онај ефе кат ко јем се пе сник 
на дао. У пи са ном об ли ку кат кад де лу ју уси ље но.

за мо ли те не ко га да про чи та пе сму на глас и по слу шај те уз вич не ре че ни це. 
ка ко са да зву чи пе сма?

растко (доле у средини) с 
породицом (око 1903) 
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сти хо ви су сло бод ни, не јед на ки, али сви при лич но ду ги. (У овој пе-
сми има сти хо ва са око 20 сло го ва, а нај ду жи има 23.)

Ри ме су ра зно вр сне, има пар них, об гр ље них и укр ште них. оне су дво-
сло жне и чи сте. њи хов звуч ни ефе кат, ме ђу тим, ни је сна жан, јер су због 
ду гих сти хо ва уда ље не јед на од дру ге.

ро МА ни
Бур ле ска Го спо ди на Пе ру на Бо га Гро ма (1921, кра так ро ман) – иро-

нич на сли ка ра ја древ них сло вен ских бо го ва: ду ша ма му че ни ка за бра-
њен је улаз у рај да не би ре ме ти ле иди лич ну ат мос фе ру. При ча се мо же 
схва ти ти као але го ри ја до ба Пр вог свет ског ра та и не по сред них го ди на 
по сле ње га: ко ће га ран то ва ти „рај” ге не ра ци ји ко ја је у сво јој мла до сти 
до жи ве ла стра хо те.

Са си ла ма не мер љи вим (1927) – ро ман о мла ди ћу ко ји се су ко бља ва с 
дру штве ним кон вен ци ја ма (су ров отац, за бра ње на љу бав).

Љу ди го во ре (1931) – по ку шај да се од пу то пи сних бе ле жа ка ство ри 
књи жев но де ло. то је при ча о пи шче вом пу то ва њу на јед но ме ди те ран-
ско остр во, из не та у об ли ку пут ни ко вих раз го во ра са ме шта ни ма. У том 
об ли ку сме ште на је и јед на љу бав на при ча.

„дАн Ше сти”
(пи сан 1930-их, об ја вљен 1961, пост хум но)

Аутобиографскизаснован ро ман у два де ла:
– пр ви део го во ри о пре ла же њу глав ног ју на ка пре ко Ал ба ни је 1915. 

го ди не,
– дру ги део го во ри о жи во ту и смр ти глав ног ју на ка у Аме ри ци.

1. Пр ви део

Растко Петровић је пр ви део ро ма на напи сао у Бе о гра ду у пр вој по ло-
ви ни 1930-их го ди на.

Ауто би о граф ска осно ва: у Пр вом свет ском ра ту Раст ко Пе тро вић је 
као ђак, са сво јих се дам на ест го ди на, уче ство вао у по вла че њу пре ко Ал-
ба ни је (1915).

Те ма
За вре ме Пр вог свет ског ра та бе о град ски мла дић сте ван Па па-Ка тић 

пре ла зи пре ко Ал ба ни је, за јед но с мно штвом ци ви ла ко ји се по вла че са 
срп ском вој ском. ово је ве ро ват но нај по тре сни је књи жев но све до чан-
ство о пат ња ма љу ди ко ји су про шли кроз ту ка та стро фу.

ту тре ба за ви ри ти у уџ бе ник исто ри је или у ве ли ком од мо ру ухва ти ти про фе-
со ра исто ри је и ис пи та ти га о по вла че њу пре ко Ал ба ни је.
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Са др жај и струк ту ра

1. У са да шњем вре ме ну при че при ка зу ју се до га ђа ји то ком мла ди ће-
вог пре ла же ња пре ко Ал ба ни је. При по ве дач је спољ ни, али је рад ња 
из не та у днев нич ком об ли ку: по гла вља су обе ле же на да ту ми ма. Пр ви 
да тум је 1. но вем бар 1915, дру ги 31. де цем бар.

2. У про шлом вре ме ну при че при ка за ни су до га ђа ји из мла ди ће вог 
ра ни јег жи во та. то су са мо од лом ци и епи зо де, али оне по ка зу ју из ка-
кве сре ди не по ти че глав ни ју нак, ка ква је ње го ва по ро ди ца и у ка квим 
се кру го ви ма кре тао. У овом сло ју ро ма на по се бан на гла сак до би ја љу-
бав ни и сек су ал ни мо тив.

епи зо де из са да шњег и про шлог 
вре ме на по ме ша не су кубистич
ком тех ни ком:

– пи сац не обра зла же за што у 
да том тре нут ку ска че у про шлост,

– не об ја шња ва за што из два ја из 
про шло сти баш ону епи зо ду ко ју 
нам при ча.

има мо да кле „два ро ма на”:
– је дан це ло вит ро ман о по вла-

че њу глав ног ју на ка пре ко Ал ба ни је,
– и је дан мо за ич ни ро ман о ра-

ни јем жи во ту глав ног ли ка.

Стил

Глав ни стил ро ма на је екс пре си-
о ни стич ки.

Про чи тај мо је дан ка рак те ри сти-
чан од ло мак (сре да, 25. но вем бра):

Ле же ћи још увек, сте ван је се би го во рио: „Хај де, дра ги мој, дра ги мој, 
тре ба се ди ћи. За што не? ни си ли млад! не ми слиш ли, уства ри, још да 
жи виш? Хај де!” Али се ње го ва ми сао на гло из вр та ла: „не, не, оста ти и 
умре ти. Умре ти!” та ми сао из вр ну та као ста ра пра шња ва ру ка ви ца.

Ди гао се на ко ле на, али, по што су она би ла то ли ко исто бол на ко ли-
ко и сто па ла, ме сто да са свим уста не, са мо је спу стио че ло на зе мљу и 
за ћу тао.

си ла зи ли су ћу те ћи. са мо су си ла зи ли.
Гру пе вр шња ка уми ра ле су на све стра не. ву кли су се по дру му. Пар-

че хар ти је те ра но ве тром. ни чег па те тич ног. са мо очи, пре си ће не свим 
тим пер га мент ним ли ци ма, ско ре лим усти ма, ни су бе ле жи ле ви ше ни-
шта. та кво је би ло и ли це сте ва но во и свих оста лих, до у бес крај. Као 
у за кла не и оче ру па не жи ви не, ко шча те гла ве на та на ним и мли та вим 
ши ја ма. си ла зи ли су.

Милић од Мачве: Изгубљени у снежној белини 
(1983). из циклуса о повлачењу кроз Албанију. 
Шта је улога надреалних елемената на слици?
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не бо је би ло ви со ко и с ча са на час ја ко је све тле ло. сен ке су се цр-
не ле и бле де ле. Је дан је био си шао с пу та. Гле дао их је уко че ним очи ма, 
тра гич ним, и му чио се. Ко жа на ње го вом те лу би ла је про зир на и фан-
та стич но бе ла. Ру ке пот пу но не при род не и бес крв не. Мо жда се дам на ест 
го ди на, или пе де сет.

та ко је и сте ва но ва куч ка, дав но, пре де сет го ди на, у авли ји, не пре-
ста ју ћи да га гле да, не мо, тра гич но и су зно из ба ци ва ла мла дун це на 
свет. исто та ко. Пат ња је пат ња: све јед но! она га је гле да ла та да ис ко ла-
че ним очи ма.

Мла дић, бео, про зи ран, се дам на ест или пе де сет го ди на. Пат ња, као 
да се ра ђа но ви свет. овај пут кроз исто ри ју! ти љу ди што цр ка ва ју са 
сво јом ро ђе ном пе сни цом у че љу сти ма, рас па да ју се од чи ре ва, ис це ђе ни 
од ди зен те ри је. Зли, па ко сни јед ни на дру ге, ре же ћи, по лу де ли. сит ни-
чар ски кр во лоч ни, са ди стич ки. У ча су ка да се ме ња ју ге о ло шка вре ме на, 
одва ја ју не бе ска те ла, про па да ју или се ра ђа ју све то ви. Јер чо ве чан ство 
ви ше не ће да је на истом ме сту, хо ће да се по ме ри на пред или на зад. Љу-
ди, га зе ћи је дан пре ко дру гог, у гр че ви ма, у ври сци и кр кља њу. са мо те 
очи, стра шне, бол не, зна чај не очи жи ви не и љу ди, из над исто ри је љу ди 
или при ро де. су блим не ве ли ке очи, леп ше од фа ро ва, ре чи ти је од про-
па сти! Ко ра ча ти, ко ра ча ти! не мо же се ви ше! не мо же. Умре ти, јест, јест, 
умре ти! Али где? Ка ко?

око по ла два ри ђи мла дић и сте ван су за ста ли. тек у три са та би ли 
су опет у ста њу да за ку ва ју и по пи ју чај. то ли ко су би ли на ви кли на ту 
сре ђе ну и си сте мат ску глад, да им те ло ви ше ни је при ма ло хра ну са ужи-
ва њем, већ из не на ђе но. и ха ла пљи вост је у њи ма пот пу но ма лак са ла. 
По је ли су оста так кај ма ка.. За тим су ишли. но ге, на ви је не умо ром, ко ра-
ча ле су са ме, кле ца ле, по дрх та ва ле, од ла зи ле у стра ну. има ле углав ном 
три згло ба. три згло ба, три згло ба!

Ру ке су би ле увек спрем не да се при хва те зе мље ако би но ге по ср ну-
ле. Као на рђа вим сли ка ма, ишли су гла ва и ру ку на пред, та ко да су но ге 
мо ра ле са мо да их су сти жу.

од ју тра су не пре ста но и упор но ћу та ли. Ко ра ча ли су и ми сли ли ваљ-
да на то ка ко ко ра ча ју и ка ко ћу те… Ка ко ми сле да ми сле да ко ра ча ју и 
ка ко је то стра шно. не! Ми сли ли су шест-се дам ми сли. Ми сли ли су шест, 
ми сли ли су се дам, ми сли ли су шест пу та се дам и се дам пу та осам и осам 
пу та де вет, у исти мах. Ми сли су им би ле злат не, бро кат не, зе ле не, гњи-
ле. све од врат не, гро зне, као пре је лост. Ми сли, као гај та ни ко ји се пре-
пли ћу и мр се, за ма ра ле су их као и ко ра ча ње. на кра ју је оста јао са мо от-
па дак не ке ре че ни це: „…јер ни ко ту не мо же ста ти… јер ни ко ту не мо же 
ста ти… јер ни ко ту не мо же ста ти… ста ти? ста ти? не мо же ста ти? Ко? 
Ко? ста ти? не мо же ста ти? Ко? Ко? Шта? Ах, не мо же ста ти? Раз у ме се: 
не мо же ста ти, ни ко не мо же ста ти. Ко би и мо гао ста ти? Али ко? Ко?…” 
он да су по чи ња ли да тра же ко ја ли се то ми сао баш ти ме пре ки ну ла, али 
ње ви ше ни је би ло. из гле да ла им је бед на, из мо ре на, мр тва за у век.

ви ше се ни је мо гло да ље. не ви ше да ље. До ста! се сти, спу сти ти гла ву 
на ру ке и ћу та ти.

око пет су би ли то ли ко умор ни да су, не оба зи ру ћи се на оне ко ји су 
про ла зи ли или се ву кли, се ли на го ми лу зе мље крај пу та.
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из над ни ске хум ке, с дру ге стра не пу та, по чи ња ло је не бо без пти ца, 
без обла ка и без зна че ња. са свим чи сто и пра зно. У це лом пре де лу, око-
ло, из ме ђу свих жи во ти ња, са мо је чо век је ди ни још гми зао и гња вио се. 
то је, уоста лом, би ло пот пу но без вред но сти.

од јед ном је ри ђи са пут ник спу стио ру ку на сте ва но во ко ле но и по-
чео да го во ри. са свим не појм љи во за што баш тог тре нут ка, и та ко. Као 
да је не ко из го ва рао сво ју уло гу, рђа во на у че ну. Кроз тај го вор, бле шта-
во, пре ци зно, у гри ма са ма, сте ван је ви део љу де ка ко се ко ме ша ју. не-
где да ле ко у се лу. Ра ди ли су не што, хте ли су 
не што, пре овог што се зби ло. ни шта се то 
сте ва на ви ше ни је ти ца ло, али је он ја сно ви-
део и раз у ме вао. Би ло је бол но и не сно сно то 
са зна ње, као да га је не ко чи о да ма при чвр-
шћи вао за ње га.

Цео овај од ло мак је екс пре си о ни стич ки – 
пре све га са др жај но, оним што је у њему ре-
че но:

„ти љу ди што цр ка ва ју са сво јом ро ђе ном пе-
сни цом у че љу сти ма, рас па да ју се од чи ре ва, ис це-
ђе ни од ди зен те ри је. Зли, па ко сни јед ни на дру ге, 
ре же ћи, по лу де ли. сит ни чар ски кр во лоч ни, са ди-
стич ки.”

Глобални утисак

Уну тар доминантног екс пре си о ни зма има, пак, и та квих ме ста где је 
и са ма је зич ка фор му ла ци ја спе ци фич но екс пре си о ни стич ка. 

та кве су на при мер по на вља не и ис пре ки да не ре че ни це:

…јер ни ко ту не мо же ста ти… јер ни ко ту не мо же ста ти… јер ни ко ту не мо-
же ста ти… ста ти? ста ти? не мо же ста ти? Ко? Ко? ста ти? не мо же ста ти? Ко? Ко? 
Шта? Ах, не мо же ста ти? Раз у ме се: не мо же ста ти, ни ко не мо же ста ти. Ко би и 
мо гао ста ти? Али ко? Ко?…

ова ме ста су стил ски јако бли ска екс пре си о ни зму у пе сма ма Раст ка 
Пе тро ви ћа.

епи зо де о ра ни јем жи во ту глав ног ју на ка пи са не су дру га чи јим сти-
лом: углав ном ре а ли стич ким, са пси хо ло шким сли ка њем ли ко ва и њи-
хо вих по сту па ка.

Али у це ли ни, у ро ма ну пре вла да ва екс пре си о ни зам и опис стра хо та 
то ком пре ла же ња пре ко Ал ба ни је.

то је оно што се пам ти.
на кра ју ро ма на оста је ути сак да на свих 430 стра ни ца ни је би ло ни-

чег дру гог осим по вла че ња, пу за ња на ко ле ни ма, у кр па ма, у гла ди, у 

Повлачење преко Албаније
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бо ле сти, по не вре ме ну, по стр ми на ма, шу ма ма… на свих 430 стра ни ца! 
Је ли мо гу ће у та квој ко ли чи ни ва ри ра ти исту те му, јед но те исто?

ве ро ват но ни је мо гу ће. ипак је у овом ро ма ну, не ка ко, оства ре но. 
тач ни је: оства ре на је илу зи ја да је то та ко оства ре но. та илу зи ја је сна-
га и вред ност овог ро ма на.

дрУ ги део роМАнА

Дру ги део ро ма на је пи сан у Аме ри ци, и го-
во ри о та мо шњем жи во ту сте ван Па па-Ка ти ћа.

Ме ђу ли ко ви ма има Аме ри ка на ца и ср ба: по-
то ма ка оних ко је смо упо зна ли у пр вом де лу.

Раз ли чит по те ма ти ци, дру ги део се раз ли ку-
је и по сти лу: ов де пре вла да ва ре а ли зам.

Што се ти че умет нич ке… не ћу ре ћи „вред но-
сти”, не го… сна ге, дру ги део ни је имао шан се да 
се так ми чи са пр вим. Пр ви део има апо ка лип-
тич ки ма те ри јал, ко јем до сад на и мли та ва аме-
рич ка при ча ни је мо гла да бу де кон ку рен ци ја.

те ма дру гог де ла: аме рич ки сва ко днев ни жи-
вот и не у спе ла љу бав глав ног ју на ка, са да сре-
до веч ног го спо ди на про фе со ра.

та ко Дан ше сти оста је ро ман по вла че ња пре-
ко Ал ба ни је. А у тој те ма ти ци оста је, из гле да, 
не над ма шан.

нА слов ро МА нА

на слов ро ма на указује на би блиј ску при чу о ства ра њу све та (то је 
тра ја ло шест да на). то по твр ђу је мо то на по чет ку књи ге:

и ство ри Бог чо вје ка по об лич ју сво је му (…) му шко и жен ско ство ри их,
и бла го сло ви их Бог, и ре че им Бог: ра ђај те се и мно жи те се, и на пу-

ни те зе мљу, и вла дај те њом, и бу ди те го спо да ри од ри ба мор ских и од 
пти ца не бе ских и од све га звје ри ња што се ми че по зе мљи.

и још ре че Бог: ево, дао сам вам све би ље што но си сје ме по свој зе-
мљи, и сва др ве та род на ко ја но се сје ме; то ће вам би ти за хра ну.

та да по гле да Бог све што је ство рио, и гле, до бро бје ше ве о ма. и би 
ве че и би ју тро, дан ше сти.

(Пр ва књи га Мој си је ва ко ја се зо ве По ста ње. Пре вод Ђ. Да ни чи ћа.)

По ку шај те об ја сни ти на слов и мо то у од но су на те му и са др жај ро ма на. (ја не 
умем да об ја сним тач но. имам са мо асо ци ја ци је, на при мер ову: мо то је из 
пр ве књи ге би бли је, а ро ман даје апо ка лип тич ку ви зи ју, Апо ка лип са је пак по-
след ња књи га у би бли ји…) 

растко Петровић у Америци
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тодор манојловић, душан ваСиљев, 
СтаниСлав винавер

То дор Ма ној ло вић (1883–1968)

Ро ђен у ве ли ком Беч ке ре ку, пе сник, есе јист, исто ри-
чар умет но сти, на по чет ку ве ка при па дао је ма ђар ском 
књи жев ном кру гу „су тра” (A Hol nap, 1908) у нађ ва ра ду, 
где је био у при ја тељ ским од но си ма са Ади јем. на пи сао 
је о ње му ви ше есе ја (пр ви 1913, по след њи 1964).

За вре ме Пр вог свет ског ра та је са рад ник „За бав-
ни ка” на Кр фу, ка сни је ак ти ван члан бе о град ске гру пе 
„Ал фа”, је дан од уред ни ка Би бли о те ке „Ал ба трос”. При-
су тан је у „Ал ма на ху Бран ка Ра ди че ви ћа” (1924).

Пи сао је пе сме, дра ме и есе је.
нај по зна ти ја дра ма: Цен три фу гал ни играч (1930).
ва жни ји есе ји: Осно ве и раз вој мо дер не по е зи је (1922), 

Ен дре Ади и пр ви уз лет ма ђар ске мо дер не (1964).
По е зи ја: сво је ја сне ми сли и ис кре не емо ци је Ма ној ло вић ис ка зу је у 

аван гард ним сло бод ним сти хо ви ма. њи хо ва фор ма и стил по ка зу ју ути-
цај по е зи је Ги јо ма Апо ли не ра.

Па ри ска ју тра – спо ми ње Апо ли не ра и Ади ја, го во ри о ге не ра ци ји чи-
ју је мла дост пре се кла „гр мља ви на то по ва” (Пр ви свет ски рат):

Ги јо ме! Ан дри ја! – ви сте ис пе ва ли жар ки сва то вац 
Крат ко још пре но што су за гр ме ли то по ви – 
Ко ја ће да нам ра све тљу ју 
Још мно ге су мор не су то не и тмур не но ћи. 

Ду шан Ва си љев (1900–1924)

Ро ђен је у Ки кин ди, шко ле по ха ђа у те ми шва ру. У тој 
сре ди ни до бро је на у чио ма ђар ски и упо знао ма ђар ску 
књи жев ност. 

од мах по сле за вр шет ка учи тељ ске шко ле од ла зи 
на фронт, па стога це лу ње го ву по е зи ју обе ле жа ва до-
живљај ра та.

У ње го вим песмама о рат ном ужа су осе ћа се Ади јев 
ути цај.

Чо век пе ва по сле ра та – то је ње го ва нај по зна ти ја 
пе сма, из раз огор че ног рас по ло же ња пе сни ко вог на-
ра шта ја. У пе сми се екс пре си о ни стич ки ис ка зу је до жи-
вљај рат не стра ве. ис ти че се и пе сни ко во огра ђи ва ње 
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од оних ко ји се на ци о на ли стич ки оду ше вља ва ју ра том и по бе дом. су-
шти ну пе сме мо же мо на зре ти из ње них пр вих и за вр шних сти хо ва:

Ја сам га зио у кр ви до ко ле на, 
и не мам ви ше сно ва. 
(…)

и ја не тра жим пле на: 
ох, дај те ме ни још са мо ша ку зра ка 
и ма ло бе ле, ју тар ње ро се – 
оста ло вам на част!

Про чи тај те це лу пе сму (у хре сто ма ти ји) и упо ре ди те је с пе смом Про лог Ми-
ло ша Цр њан ског.

Ста ни слав Ви на вер (1891–1955)

нај ак тив ни ји срп ски аван гар дист. Пи сац члан ка Ма
ни фест екс пре си о ни стич ке шко ле (1920).

Ро ђен је у Шап цу, гим на зи ју по ха ђа у род ном гра ду и 
Бе о гра ду, у Па ри зу сту ди ра ма те ма ти ку (ко ју не за вр ша-
ва). Уче ству је у Бал кан ском и у Пр вом свет ском ра ту, у 
по вла че њу кроз Ал ба ни ју, на Кр фу је уред ник „срп ских 
но ви на”. не ко ли ко го ди на ра ди у ди пло мат ској слу жби, 
по том се по све ћу је но ви нар ству и књи жев ном ра ду.

Био је „чу до од де те та”, лош и про бле ма ти чан уче ник, 
али већ у ђач ко до ба пи ше ро ман и до би ја по хва ле на 
школ ским књи жев ним так ми че њи ма.

Као пи сац био је сва штар (по ли хи стор): пе сник, есе-
јист, но ви нар, по зо ри шни и му зич ки кри ти чар, пи сац 
ху мо ре ска и ка ба рет ских ша ла, пу то пи сац, ме мо а рист 
и пре во ди лац мно гих свет ских ре мек-де ла. то ком 1920-

их го ди на ис ти че се као во ђа срп ског екс пре си о ни зма.
Књижевне пародије ста ни сла ва ви на ве ра пред ста вља ју по себ но 

за ни мљи ву и за бав ну област ње го вог ства ра ла штва. Па ро ди је је по чео 
да об ја вљу је са сво јих два де сет го ди на, а пи сао их је до кра ја жи во та. од 
1920. об ја вљу је сво је Пан то ло ги је. тај на зив је па ро диј ски об лик од ре-
чи „ан то ло ги ја”. (Пр ва ви на ве ро ва Пан то ло ги ја на ста је, кон крет но, као 
па ро ди ја Ан то ло ги је но ви је срп ске ли ри ке Бог да на По по ви ћа.)

пА РО ДИ ЈА — (од грч ке ре чи ко ја зна чи „су прот на пе сма”) ху мо-
ри стич ко, по дру гљи во опо на ша ње не ког књи жев ног де ла или 

пи сца или сти ла. као ка ри ка ту ра у цр та њу, књи жев на па ро ди ја пре-
те ра но ис ти че ти пич не осо би не исме ва ног пред ме та.
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У сво јим па ро ди ја ма ви на вер ху мо ри стич-
ки опо на ша ти пич не по ја ве у књи жев но сти и 
ти пич не стил ске осо би не и ма ни ре по је ди них 
пи са ца.

У јед ној од сво јих нај у спе ли јих књи жев них 
ка ри ка ту ра па ро ди ра Јо ва на Ду чи ћа:

Мо ја ша ре на ду ша / Јо ван Ду чић

сва од етра пла ва мо ја ду ша бе ла 
По хо ди ме ју че. њен по глед зе ле ни 
и сив ка стомо дар по чи ну на ме ни, 
А од тог по гле да за ми ри са це ла

са да шњост и про шлост сим фо ни јом не ком 
Чи ви та сто ти хом. и од ле те та ко 
Ма да сам је звао, и пла ко, и пла ко 
и ту жио ду го у су то ну ме ком…

До бро је по го дио и стил Бран ка Ра ди че ви ћа:

Бе ла зо ра / Бран ко Ра ди че вић

Зо ра бе ла тек што сви та. 
Мом чић цу ру не што пи та 
она ру ди као зо ра, 
Ал он ка же да се мо ра.

тад по то чић за жу бо ри, 
За пе ва ше ми ло ти це, 
Мо ми бај ној ср це го ри, 
на гру ди му са кри ли це.

А он бр зо, ве што, спрет но 
на тра ви цу њу је мет но, 
ве трић слат ки, мир но цве ће 
из дат тај ну ни ком не ће…

У ма ђар ској књи жев но сти ја ко је по знат па ро-
ди чар Фри ђеш ка рин ти, ви на ве ров са вре ме-
ник. на слов ка рин ти је ве чу ве не збир ке је Így 
írtok ti (та ко пи ше те ви). Про чи тај те не што из 
то га и упо ре ди те (стил ски, по начину и сте пе-
ну ху мо ра) с ви на ве ро вим па ро ди ја ма. зуко Џумхур: Станислав Винавер

Милутин бојић и станислав 
винавер (с десне стране)
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бе о грАд ски 
нАдреАлизАМ

Француски утицај

срп ски над ре а ли зам на ста је под ути ца јем 
фран цу ског. Пр ви зна ко ви ја вља ју се од сре-
ди не 1920-их го ди на, али „зва нич но” фор-
ми ра ње бе о град ске над ре а ли стич ке гру пе 
ве зу је се за об ја вљи ва ње за јед нич ког из да-
ња при ста ли ца овог прав ца – за ан то ло ги ју 
Не мо гу ће 1930.

Иде је и стил ске осо би не

У ства ра ла штву срп ских над ре а ли ста на-
ла зи мо исте те жње као у ори ги нал ном фран-
цу ском по кре ту:

– по ку шај да се до сег ну су шти не из над 
ствар но сти,

– ис ти ца ње сна, под све сти и ира ци о-
налног,

– при ме на тех ни ке сло бод них асо ци ја ци ја 
и ауто мат ског пи са ња.

За тех ни ку сло бод них асо ци ја ци ја и ауто-
мат ског пи са ња ка рак те ри сти чан је бе о-
град ски књи жев ни екс пе ри мент чи ји је ре-
зул тат (текст) об ја вљен у ал ма на ху Не мо гу
ће (1930). текст је на стао та ко да је из ме ђу 
сед мо ри це уче сни ка екс пе ри мен та кру жи ло 
шест ли сто ва па пи ра. на њи ма је сва ко ис-
пи си вао не ко ли ко ре дова, за ви сно или не-
за ви сно од оно га што је на па пи ру већ би ло 
на пи сано. ово је да кле при мер ко лек тив ног 
ауто мат ског пи са ња.

Шта је сми сао колективног аутоматског писања? се-
ти те се – или по гле дај те у овом уџ бе ни ку – шта су 
фран цу ски над ре а ли сти оче ки ва ли од сло бод них 
асо ци ја ци ја и ауто мат ског пи са ња.

наслов антологије Немогуће јако је карактеристичан 
за надреализам. зашто?

два главна издања београдске 
надреалистичке групе
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Тра ја ње и рас пад бе о град ске 
надреалистичке гру пе

Бе о град ска гру па је фор мал но по сто ја ла 
све га три го ди не: од 1930. до 1932. У том пе-
ри о ду пре вла да ва за јед нич ко де ло ва ње, за-
јед нич ки ал ма нах, за јед нич ки ма ни фе сти и 
за јед нич ки пи са не рас пра ве о те о ри ји над-
ре а ли зма.

Ра зи ла же ње гру пе има ло је идеј не (иде о-
ло шке) и по ли тич ке раз ло ге.

над ре а ли зам – као це ла аван гар да – на-
сту па као бунт про тив све га ста рог, про тив 
ста ре умет но сти и про тив ста рог дру штва.

ово зад ње – по бу на и бор ба про тив ста-
рог дру штва – од во ди мно ге над ре а ли сте у 
ле ви чар ски по крет и ко му ни стич ку пар ти-
ју. (та ко је би ло и у Фран цу ској и у ср би ји.) 
Ко му ни стич ка пар ти ја је та да, 1930-их, ра-
ди ла у иле га ли и би ла про га ња на од стра-
не вла сти и по ли ци је. не ки од над ре а ли ста 
при хва та ју тај ри зик и при ла зе ле ви чар ском 
по кре ту, дру ги би ра ју дру ге пу те ве.

Ка сни ја суд би на бив ших над ре а ли ста би-
ла је раз ли чи та: не ки су по сле раз ла ска гру-
пе пре ста ли да де лу ју као књи жев ни ци, дру-
ги су на ста ви ли да пи шу, тра же ћи но ве те ме 
и об ли ке, али не на пу шта ју ћи основ не иде је 
аван гар де и над ре а ли зма: за ла га ње за сло-
бо ду ства ра ла штва и осла ња ње на ма шту.

За вре ме тра ја ња по кре та ис ти ца ли су се 
Мар ко Ри стић, Ко ча По по вић, Алек сан дар 
ву чо, Ми лан Де ди нац, Ду шан Ма тић и оскар 
Да ви чо. По сле ра зи ла же ња гру пе Да ви чо и 
Ма тић из ра ста ју у зна чај не књи жев ни ке с 
ја ким ин ди ви ду ал ним цр та ма.

опишите надреалистичке елементе на при-
ло же ним сликама. Уочите сличности и раз-
лике у постизању надреалног ефекта. По-
том пак: 1) информишите се о њи ховим ау-
торима, 2) протумачите оно што видите, 3) 
присетите се западноевроспких сликара 
над реализма и упоредите ове слике с 
њиховим стилским поступцима.

Милена Павловић барили: 
Аутопортрет са стрелцем (1936)

радојица ноје Живановић: Привиђење 
у диму (1932)
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ду шан ма тић, оСкар да ви чо

Ду шан Ма тић (1898–1980)

1. Ак тив но уче ству је у над ре а ли стич ком по кре-
ту и пи ше над ре а ли стич ке пе сме.

2. Ка сни је се при бли жа ва ко му ни стич ком по кре-
ту и пи ше де ла с дру штве ном те ма ти ком, по том о 
тра гич ним зби ва њи ма у Дру гом свет ском ра ту.

3. У по след њој фа зи свог ства ра ла штва пи ше 
су бјек тив ну, ис по вед ну и ми са о ну ли ри ку.

важније збир ке пе са ма: Бу ђе ње ма те ри је (1959), 
Књи га ри ту а ла (1967), Му ње ви ти мир (1977).

ево један пример за надреалистичку песничку 
слику из Матићеве песме Пуне су очи ноћи: „У барци 
пуној крви кад пева најзад голуб први / њихову 
свет лост дај ми за врући врисак ових звезда”.

Оскар Да ви чо (1909–1989)

1. над ре а лист, је дан од нај ак тив ни јих чла но ва 
бе о град ске гру пе. За вре ме по кре та пи ше над ре а-
ли стич ке пе сме, ауто мат ске тек сто ве и про грам-
ске члан ке.

2. Ко му нист (од 1932. пет го ди на ле жи у за тво-
ру), затим у Дру гом свет ском ра ту пар ти зан. Пи ше 
де ла с дру штве ном те ма ти ком и ле ви чар ском иде-
о ло ги јом. 

те ме: дру штве на не прав да, суд би на си ро ма-
шних, зах те ва ње ре во лу ци о нар них про ме на, до-
жи вља ји из иле гал ног ко му ни стич ког по кре та и 
за тво ра (Ви шња за зи дом, 1950, збир ка пе са ма), 
бор ба про тив оку па то ра (Зре ња нин, 1949, по е ма), 
ро до љу бље (Ср би ја, 1950, пе сма).

Љу бав на ли ри ка: еро ти ка, те ле сна страст, из бе-
га ва ње сен ти мен та ли зма (Ха на, 1939, збир ка).

Ро ма ни: у ни зу ро ма на – и ци клу си ма ро ма на – опи сао је исто ри ју 
ко му ни стич ког по кре та. ње го ви ју на ци про ла зе кроз сле де ће пе ри о де: 
вре ме ко му ни стич ког по кре та у иле га ли (ци клус од пет ро ма на), до ба 
по сле по бе де ко му ни зма и но ве из град ње по сле ра та (ро ман Бе тон и 
сви ци, 1956), те шко ће ко му ни стич ког по кре та по сле сту па ња на власт: 
про гон ста љи ни ста у Ју го сла ви ји, на ци о на ли стич ке за блу де ко му ни ста 
(ро ман За ви ча ји, 1971).
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Мо дер ни зАМ
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евроП ски Мо дер ни зАМ

де фи ни ци ја

Мо дер ни зам на сту па по сле мо дер не.

Је зич ки је ма ло чуд но: ис па шће да Јо ван Ду чић, пе сник мо дер не – ни је мо-
дер нист.

Мо дер ни зам на сту па у свим европ ским књи жев но сти ма, па ра лел но 
са аван гар дом и ис пре пле тен је с њом.

Ку ти ја сва шта ра

Мо дер ни зам је отво ре на „ку ти ја” за све оно што не спа да у дру ге ку-
ти је: све што не ула зи у аван гар ду (у не ки изам), али ни је ни ста рин ско, 
дакле није пи са но у сти лу мо дер не, ре а ли зма, ро ман ти зма.

Мо дер ни зам иде па ра лел но с аван гар дом, али не ула зи у ње не по-
кре те и про гра ме.

МО ДЕР НИ ЗАМ — умет ност пр ве по ло ви не 20. ве ка, ко ја из ра жа-
ва осе ћа ња и ми сли мо дер ног чо ве ка и ша ре ну сли ку мо дер-

ног до ба, за ко је је ка рак те ри стич на про тив реч ност из ме ћу ства ра-
ња ве ли ких но вих вред но сти (ци ви ли за циј ских: на уч них, тех нич ких, 
ин ду стриј ских) и ра за ра ња ста рих вред но сти (мо рал них, мен тал них, 
естет ских). – књи жев ност мо дер ни зма ре а гу је на ову но ву и сло же ну 
си ту а ци ју та ко да и са ма по ста је но ва и сло же на. за то је „мо дер ни-
зам” ви ше збир ни по јам не го пре ци зна ка те го ри ја.

по де ла

Но ва то ри и тра ди ци о на ли сти

Мо дер ни зму при па да ју та кви књи жев ни ци ко ји су мо дер ни сви на 
свој на чин.

ипак, у по гле ду баратањакњижевномформом, ин ди ви ду а ли сти 
се мо гу свр ста ти у две гру пе: у јед ну спа да ју но ва то ри, у дру гу тра ди ци-
о на ли сти.
Новатори од ба цу ју ра ни је из ра жај не об ли ке и ства ра ју но ве, ко је од-

го ва ра ју њи хо вим но вим те ма ма и са др жа ји ма. на при мер, пи сца све 
ма ње за ни ма рад ња, а ви ше му је ва жан ток ми сли и осе ћа ња ју на ка. 
За то се у мо дер ни зму ра ђа ро ман без рад ње, усред сре ђен на се ћа ња, 
раз ми шља ња, ма шта ња.
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Традиционалисти ни су ра ди кал ни, они не ми сле да су шти на но во-
сти ле жи у спо ља шњим осо би на ма фор ме. Ако је ро ма но пи сцу рад ња 
по ста ла ма ње ва жна не го у ре а ли зму, а ви ше га за ни ма ју ју на ко ве ми-
сли и емо ци је, то не зна чи да се ро ман мо ра од ре ћи рад ње; на про тив, 
ро ман мо же да за др жи и ту вред ност, али та ко да jој до да ток ју на ко вих 
ми сли и осе ћа ња…

су мар но: мо дер ни зам је као ле пе за са ска лом свих бо ја; не ке се ја сно 
раз ли ку ју од оних на удаљеној стра ни ска ле, али има и мно го пре ла-
зних и ме ђу соб но бли ских ни јан си.

то маС ман
(1875–1955)

не мач ки пи сац, по ре клом из бо га те гра ђан ске 
по ро ди це, а већ од мла до сти опре де љен за књи-
жев нич ки по зив.

Би о граф ска по зи ци ја грађанина и за нат ско 
опре де ље ње за уметника – то су оне две окол но-
сти ко је као про блем и кон фликт од ре ђу ју те мат-
ску и идеј ну под ло гу ко ја се про вла чи кроз це ло 
Ма но во ства ра ла штво.

[но где је ту про блем? жи ве ти од оче ви не и пи ска-
ра ти што шта кад се чо ве ку прох те… Као бу брег у 
ло ју! Мо гу ће. Али са мо он да ако је бу брег за до во-
љан ло јем.]

У по гле ду фор ме, при па да тра ди ци о на ли сти ма.

грА ђА нин и УМет ник

сво ју основ ну ди ле му „гра ђа нин и умет ник од но сно гра ђа нин или 
умет ник” то мас Ман до но си са со бом би о граф ски. та те ма ће ста ја ти у 
цен тру ње го вих ра них де ла.

„Бу ден бро ко ви” (1901)

У свом ауто би о граф ски за сно ва ном по ро дич ном ро ма ну Ман при ка-
зу је опа да ње јед не имућ не гра ђан ске по ро ди це, а мо тив умет ни ка ја-
вља се са мо на кра ју де ла, у ли ку по след њег чла на по ро ди це: ма ли Ха но 
Бу ден брок је из у зе тан му зич ки та ле нат, али је крх ке гра ђе и не спо со-
бан за жи вот. Де чак уми ре од ти фу са, а ис под свог име на у по ро дич ном 
ле то пи су под вла чи ли ни ју.
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„То нио Кре гер” (1903)

У сво јој ра ној но ве ли То нио Кре гер и свом по зном ро ма ну Док тор Фа
у стус (1947) то мас Ман при ка зу је суд би ну умет ни ка, ко ји се по све ћу је 
свом по зи ву, а ти ме се уда љу је и от це пљу је од све та и од про сеч них љу-
ди и њи хо вог ша ре ног, час срећ ног а час ту жног, алу увек ди на мич ног 
и ра зно ли ког жи во та. – над умет ни ко вом суд би ном се у ра ној но ве ли 
То нио Кре гер над ви ја са мо ве ло се те, у по зном ро ма ну Док тор Фа у стус 
већ се над но си облак тра ги ке.
Садржај но ве ле То нио Кре гер:
1. Де чак то нио Кре гер ни је сли чан сво јим вр шња ци ма: не ис ти че се у 

ја ха њу и пли ва њу, али за то чи та не мач ке кла си ке и спре ма се да по ста-
не умет ник. При том стра стве но (али углав ном уза луд но) тра жи при ја-
тељ ство нај бо љег ја ха ча и пли ва ча Хан са Хан зе на.

2. У шко ли пле са и бон то на то нио Кре гер ис па да сме шан због гре шке 
у не кој пле сној фи гу ри, што га бо ли на ро чи то за то што је за љу бљен у 
пла во о ку ин ге Холм, ко ја оду ше вље но игра с дру гим де ча ци ма.

3. то нио Кре гер је по стао слав ни умет ник (књи жев ник), али је остао 
уса мљен. (ово ни је пра ва епи зо да о не ком до га ђа ју, не го крат ко би о-
граф ско пре при ча ва ње.)

4. то нио Кре гер ула зи у ате ље сли кар ке Ли за ве те ива нов не и во ди 
с њом ду га чак и па ме тан раз го вор о пи та њи ма умет но сти и жи во та. на 
кра ју му сли кар ка ка же ово: „ви сте, да кле, гра ђа нин ко ји лу та, то нио 
Кре ге ру – за блу де ли гра ђа нин.” (Чи та лац о Ли за ве ти не са зна је ни шта 
осим да јој је то нио Кре гер по вер љив при ја тељ. Хва ла пи сцу што нас 
ни је за да вио Ли за ве ти ном би о гра фи јом! сва ка част!)

5. то нио Кре гер пу ту је у Дан ску, ус пут свра ћа у свој род ни гра дић, 
по се ћу је сво ју род ну ку ћу (са да град ска би бли о те ка), ко ја му ви ше не 
зна чи ни шта. У хо те лу му тра же до ку мен те, он их не ма (?), до ла зи по ли-
ци ја, нај зад при хва та ју ко рек ту ру не ког ње го вог де ла на ко јем му пи ше 
име.

6. Уве че на бро ду то нио Кре гер упо зна је не ког тр гов ца, ко ји оду-
ше вље но го во ри о зве зда ма, а он са снис хо дљи вим под сме хом слу ша 
искре но али сме шно, ама тер ски не зграп но „пе снич ко” из ра жа ва ње јед-
ног „ци ви ла”. „сва ка ко пи ше сти хо ве, ми слио је то нио Кре гер, сти хо ве 
тр гов ца, са ду бо ко по ште ним осе ћа њем…”

7. то нио Кре гер од се да у бањ ском хо те лу у Дан ској. сти же ве се ло 
дру штво ко је по сле ве че ре у ве ли кој са ли при ре ђу је игран ку. то нио 
сто ји при кри вен на ве ран ди и иза ста кла по сма тра рас по ло же ну еки пу, 
у ко јој се од јед ном по ја вљу ју – Ханс и ин ге, као пар. они игра ју и осе ћа ју 
се фи но, а он их гле да из по та је и за ви ди им и же ли да им се при дру жи 
– као не кад, у де тињ ству – али не мо же; од ла зи у сво ју со бу на спа ва ње. 
„око ње га је би ло ти хо и там но. Али од о здо, при гу шен и њи ха ју ћи, до-
пи рао је до ње га слат ки, три ви јал ни трај ни такт жи во та.”
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8. то нио Кре гер пи ше пи смо сли кар ки Ли за ве ти ива нов ној. но ве ла 
се за вр ша ва тек стом то га пи сма. ево од лом ка (а це ло пи смо в. у хре сто-
ма ти ји):

Ја сто јим из ме ђу два све та, ни у ко јем ни сам до ма, и за то ми баш ни је 
ла ко. ви умет ни ци на зи ва те ме гра ђа ни ном, а гра ђа ни до ла зе у ис ку ше-
ње да ме ухап се… и ја не знам шта ме 
од то га дво га те же вре ђа. Гра ђа ни су 
глу пи: али ви ко ји обо жа ва те ле по-
ту, ко ји ме на зи ва те флег ма тич ним 
и без че жње, тре ба ло би да раз ми-
сли те да по сто ји јед но умет ни штво 
ко је је та ко ду бо ко, та ко искон ско и 
суд бин ско да не ма че жње ко ја му се 
чи ни сла ђа и осе ћај ни ја од че жње за 
сла сти ма обич но сти. (…)

Што сам до са да чи нио, то ни је 
ни шта. Ја ћу ство ри ти бо ље ства ри, 
Ли за ве та – ово је обе ћа ње. Док пи-
шем, мо ре ми ша ље сво је шу шта ње 
од о здо, и ја скла пам очи. Гле дам у 
не ро ђе ни свет сен ки ко ји же ли да га 
сре дим и уоб ли чим, ви дим ко ме шај 
про зрач них људ ских при ли ка ко је 
ми ма шу, по зи ва ју ћи ме да их за ча-
рам и спа сем: тра гич них и сме шних, 
и та квих ко је су и јед но и дру го у исти мах — а ови ма сам ве о ма на кло-
њен. Али мо ја нај ду бља и нај тај ни ја љу бав при па да они ма ко ји су пла ви 
и мо дро о ки, све тли и жи ви, срећ ни, ми ло крв ни и обич ни.

не ко ри те ми ову љу бав, Ли за ве та; она је до бра и плод на. У њој има че-
жње и сет не за ви сти и ма ло пре зи ра ња и чи та во јед но чед но бла жен ство.

Личност главног јунака: то нио Кре гер при зна је свој по раз: не мо же 
да жи ви као „гра ђа нин” и про сеч ни љу ди, али не мо же да уни шти у се-
би ни че жњу за сре ћом обич них љу ди (у тек сту сим бо лич но: „пла вих и 
мо дро о ких”).

то нио Кре гер бе жи у умет ност: „Ја ћу ство ри ти бо ље ства ри”, ка же.
Да ли то зна чи да се по вла чи у ку лу од сло но ва че?
У из ве сном сми слу сва ка ко: не мо же да се при дру жи „пла ви ма и мо-

дро о ки ма”. Али ни је му не по зна та њи хо ва сре ћа! он је сте прог нан (прог-
нао је се бе) у ку лу од сло но ва че, али кроз ње но про зор че жељ но зу ри у 
свет у ко ји га ср це ву че, уза луд.

ка ко доживљавате и об ја шња ва те по де ље ну лич ност глав ног ју на ка? Ако га 
умет нич ки по зив не за до во ља ва, мо жда он и ни је пра ви умет ник и до вољ но 
до бар умет ник?

грађанска богаташка кућа у Мановом родном 
либеку. какав је њен грађевинарски стил?
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Жи вот нА сФе рА и дУ Хов нА сФе рА

У зре лој фа зи сво га ства ра ла штва то мас Ман про ши ру је ди ле му „гра-
ђа нин или умет ник”, и раз ма тра од нос жи вот не сфе ре и ду хов не сфе ре 
(у ко јој је умет ност са мо је дан део).

„Ча роб ни брег” (1924)

У свом нај по зна ти јем ро ма ну 
Ча роб ни брег то мас Ман опи су-
је жи вот у јед ном са на то ри ју му за 
плућ не бо ле сни ке. (Ауто би о граф-
ска осно ва: пи сац је био у по се ти 
супрузи ко ја је ле жа ла у та квом са-
на то ри ју му.)

У за тво ре ном све ту са на то ри ју-
ма бо ле сни ци су ис трг ну ти из сво је 
сва ко днев не сре ди не и рас те ре ће-
ни по слов них и по ро дич них оба ве-
за: жи ве из над ствар но сти (бу квал-
но и сим бо лич но: го ре на бре гу).

У див ној при ро ди алп ских вр-
хо ва и у лук су зу са на то ри ју ма за 
европ ску бур жо а зи ју, а у сен ци смр-

ти, сви жи ве у чуд ном рас по ло же њу из ме ђу стреп ње и на де, пе си ми зма 
и оп ти ми зма, де пре си је и ус хи ће ња.

изо ло ва ни од „до њег” жи во та у ствар ном све ту, по ста ју дру га чи ји 
не го што су би ли у сво јој нор мал ној сре ди ни: по све ћу ју па жњу та квим 
ства ри ма ко је ра ни је ни су при ме ћи ва ли или им ни су при да ва ли ва-
жност.

сви су окре ну ти се би – свом здра вљу пре све га, али и сво јој лич но-
сти, сво ме жи во ту, пи та њи ма сми сла сво га жи во та и сми сла жи во та уоп-
ште. У дру га чи јем све тлу ви де жи вот и оно што је иза жи во та, о че му 
до тад ни су во ди ли ра чу на.

У сен ци смр ти до ла зе у до дир са ви шим сфе ра ма жи во та и са про-
стран ством из над ње га.

За то је тај брег „ча ро бан”.
Го сте са на то ри ју ма не др жи у роп ству њи хо ва бо лест, не го ча роб на 

ат мос фе ра фан та стич не сре ди не из над жи во та и сва ко дне ви це.
У ту зам ку па да и глав ну ју нак ро ма на Ханс Ка сторп, ко ји до ла зи 

здрав и чио са мо да оби ђе свог бо ле сног ро ђа ка, а оста је на бре гу седам 
го ди на , не зна ју ћи ни сам да ли из слу чај но от кри ве ног и са свим бе зна-
чај ног здрав стве ног раз ло га, или под ле гав ши чуд ним мо ћи ма ча роб-
ног бре га (и јед ној из у зет ној љу ба ви о ко јој зна да „до ле” не би би ла 
мо гућ на).

Панорама давоса где се одиграва роман
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нео бич ну иди лу у сен ци смр ти раз но се бом бе Пр вог свет ског ра та, 
Ханс Ка сторп од ла зи са ча роб ног бре га као при пад ник оне „из гу бље не 
ге не ра ци је” о ко јој су то ли ко го во ри ли и аван гар ди сти и мо дер ни сти.

Ју на ки ња Ча роб ног бре га је го спо ђа Шо ша (madamе Cha uc hat), јед на од нај-
у пе ча тљи ви јих жен ских ли ко ва свет ске ли те ра ту ре, као што је и ње на љу-
бав на при ча с глав ним ју на ком ро ма на јед на од нај у спе ли јих ли те рар них 
об ра да љу бав ног мо ти ва. – нај чу ве ни ја је она сце на у ко јој Ханс Ка сто пр из-
ја вљу је сво ју љу бав. он то чи ни на фран цу ском је зи ку, на ко јем он и го спо ђа 
Шо ша увек раз го ва ра ју. из пси хо ло шког аспек та ве о ма је за ни мљив де таљ 
да Ханс Ка сторп схва та да на свом ма тер њем је зи ку не би имао хра бро сти 
да ис ка же сво ју љу бав; го во ре ћи на фран цу ском, он осе ћа да ни је пот пу но 
иден ти чан са соп стве ним Ја… Хм. До бра фо ра.

Ако про чи та те ро ман, по ку шај те до ку чи ти до кле је љу бав клав ди је Шо ша и 
Хан са ка стор па… хм… еска ли ра ла!

Фасада некадашњег санаторијума (данас хотела) који је Ман користио за опис и стварање 
атмосфере романа. какав животни стил сугерише ова зграда?
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франц кафка
(1883–1924)

не мач ки пи сац из Пра га. Јед но вре ме је ра дио 
као чи нов ник, што је би ло ва жно жи вот но ис ку-
ство за ње го во ства ра ла штво. Пи сао је при по вет-
ке и ро ма не.

Глав на Каф ки на те ма је чо век убесмисленом
инеразумљивомсве ту. У пи шче вој ви зи ји по је-
ди нац сто ји на јед ној стра ни, а на дру гој стра ни је 
свет у ко јем се по је ди нац не сна ла зи.

свет има две по јав не фор ме: 1) ин сти ту ци је, 
ко је вла да ју по је дин цем, 2) дру ги љу ди, с ко ји ма 
по је ди нац до ла зи у кон такт.

Глав ни ју нак Каф ки них де ла не раз у ме ло ги-
ку би ро крат ских ин сти ту ци ја и не по се ду је сред-
ства за ра зум ну ко му ни ка ци ју с дру гим љу ди ма.

У та квом све ту све је бе сми сле но и не ра зу мљи во.
У бе сми сле ном и не ра зу мљи вом све ту до га ђа ју се бе сми сле не и не-

ра зу мљи ве ства ри.
У при ка зи ва њу та кве ви зи је све та Каф ка има два сте пе на:
– бе сми сле ност пре до че на у фан та стич ном ви ду,
– бе сми сле ност пре до че на у ре а ли стич ком ви ду.

„Пре о бра жај” (1915, при по вет ка)

Бе сми сле не и не ра зу мљи ве ства ри мо гу да бу ду са свим не ве ро ват-
не, фан та стич не; тај при мер има мо у Каф ки ној ра ној но ве ли Пре о бра
жај, чи ји се глав ни ју нак јед ног ју тра про бу дио – као бу ба.

Да ља фан та стич ност је у то ме што та фан та сти ка ни ком ни је чуд на 
и нео бич на: љу ди у ју на ко вој сре ди ни при хва та ју ње гов пре о бра жај као 
до ду ше ма ло на стра ну ствар, али ни шта по себ но. Као да је не ко од лу-
чио да ће од сад хо да ти са мо у ри квер цу.

При род ност не при род но сти је ап сурд. 

„За мак” (1926, ро ман)

ти пич ни је су оне Каф ки не ви зи је у ко ји ма све оста је у окви ри ма ре-
ал но сти, али је све ипак бе сми сле но и не ра зу мљи во. та ква је фа бу ла 
Каф ки ног ро ма на За мак, чи ји глав ни ју нак зе мљо мер К. уза луд по ку ша-
ва да стиг не у зе мљи шни уред, у ко јем је до био за по сле ње. окол но сти 
су та кве да јед но став но не мо же да до спе до зам ка у ко јем се уред на-
ла зи. – сва ки де таљ је ре а ли сти чан, али це ли на је не ве ро ват на, фан та-
стич на, ап сурд на.
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„Про цес” (1925)

Глав ни ју нак ро ма на Јо зеф К. јед ног ју тра осва не у свом кре ве ту као 
ухап ше на осо ба, без ин фор ма ци је о раз ло гу те но ве си ту а ци је. (У сво-
јој со би ви ди не по зна те љу де у цр ном оде лу ко ји му са оп шта ва ју да је 
„ухап шен” и не сме ни куд без њих и њи хо ве до зво ле.) По сле овог ап-
сурд ног уво да сле ди још ап сурд ни ји про цес, во ђен на осно ву оп ту жни-
це ко ја ни је до ступ на ни осу ђе ном ни ње го вом адво ка ту.

Де та љи су ре а ли стич ни (љу ди се не пре тва ра ју у бу бу и не пу шта ју 
кри ла и не ле те), али це ли на је ипак ире ал на и ира ци о нал на, бе сми сле-
на и не ра зу мљи ва – ни је ја сна ни глав ном ју на ку ни чи та о цу. од но сно… 
Чи та лац тре ба да раз у ме да је сми сао ро ма на упра во у при ка зи ва њу бе-
сми сле них ства ри као ре ал них, јер је свет – по пи шче вом убе ђе њу – бе-
сми слен и ап сур дан.

јоШ не ки знА ЧАј ни Пред стАв ни Ци евроП ског Мо дер ни зМА

пру Ст,  Џо ј С,  бул га ко в,  бо р х е С,  кр л е ж а,  ло р к а,  хе м и н г в е ј

Мар сел Пруст (1871–1922) – фран цу ски пи сац. 
ње го во глав но де ло је ци клус од се дам ро ма на 
под за јед нич ким на сло вом У тра га њу за из гу бље
ним вре ме ном (од 1913. до 1927, три књи ге пост-
хум но).

Ка ко на слов пока зу је, ју нак/при по ве дач „тра-
га” за вре ме ном ко је је „из гу бље но”. но ко је је оно 
вре ме из гу бље но? Мо жда оно ко је је про шло? Ро-
ман ка же дру га чи је: из гу бље но је са мо оно вре ме 
ко је ни је са чу ва но у се ћа њу. Ју нак при зи ва у се ћа-
ње ва жни ја раз до бља сво га жи во та, а пре ко то га 
и љу де ко је је по зна вао и сре ди не у ко ји ма се кре-
тао. У окви ру ју на ко вих се ћа ња, ро ман да је па но-
ра му фран цу ског дру штва с кра ја 19. и по чет ка 
20. ве ка. У том по гле ду, овај мо дер ни стич ки ро-
ман по се ду је и вр ли не ре а ли стич ког дру штве ног 
ро ма на (на при мер Бал за ко вог). – Али у пр вом 
пла ну Пру сто вог де ла сто ји при ка зи ва ње пси хо-
ло ги је ли ко ва.

Главни ју нак ро ма на при ча у пр вом ли цу јед-
ни не. он је дакле уну тра шњи при по ве дач.

Али унутрашњи приповедач има две лич но сти: 1. сво ју не ка да шњу 
лич ност ко ја је уче ствовала у ис при ча ним до га ђа ји ма  2. своју садашњу 
лич ност ко ја при ча о некадашњим догађајима.
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Џемс Џојс (1882–1941) – ен гле ски пи сац ир ског 
по ре кла (ро ђен је у Да бли ну, од 1902. жи ви у Па ри-
зу, Пу ли, тр сту и Ци ри ху, где уми ре). ње го во глав но 
де ло је оби ман ро ман Уликс (об ја вљен 1922, пи сан од 
1914). У на сло ву се на ла зи оди се је во име у ла тин ском 
об ли ку. Ро ман на сво јих осам сто стра ни ца при ка зу је 
је дан је ди ни дан сво јих глав них ју на ка у Да бли ну. Ре-
клам ни агент Ле о полд Блум и ње го ва же на Ма ри он 
и мла ди пе сник сти вен Де да лус уста ју, до руч ку ју, од-
ла зе на по сао у град (агент иде од адре се до адре се, 
мла ди пе сник од ла зи у ре дак ци ју но ви на), за тим ше-
та ју, се де у ка фа ни, чи та ју но ви не, раз го ва ра ју с при-
ја те љи ма, ва ра ју му жа, пи ју пи во…  До га ђа је пре кри ва 
при ка зи ва ње све сти ли ко ва. У тек сту се ко ви тла све 
што про ла зи кроз њи хов мо зак: ми сли, асо ци ја ци је, 
фан та зи је, ви зи је… – Је зик ро ма на је из у зет но бо гат, 
пи сац ства ра но ве ре чи и из ра зе; пре во ђе ње овог де-
ла зах те ва ве ли ку кре а тив ност.

Ми ха ил Афа на си је вич Булгаков (1891–1940) – ру-
ски пи сац. Де лу је у пр вим де це ни ја ма со вјет ског ко-
му ни зма (1920–1930-их го ди на), у нај те жем пе ри о ду 
ста љи но ве дик та ту ре. Због са ти рич ног при ка зи ва ња 
та да шње ру ске и со вјет ске ствар но сти, ње го ва де ла 
су за бра њи ва на, чи ме је пи сац до ве ден у те шко ег зи-
стен ци јал но ста ње. (Уза луд тра жи до зво лу да на пу-
сти зе мљу.) – ње го во глав но де ло је ро ман Мај стор и 
Мар га ри та (пи сан 1928–1940, об ја вљен 1966). Рад ња 
се од и гра ва у са вре ме ној Мо скви. Глав ни ју нак ро ма-
на је је дан пи сац – зва ни Мај стор – ко ји пи ше ро ман 
о Пон ти ју Пи ла ту и ису су Хри сту (ро ман у ро ма ну, с 
рад њом у Хри сто во до ба). Мај сто ро во де ло је за бра-
ње но а пи сац про га њан. – У књи зи има два ни воа: са-

Москва, кремљ са црвеном петокраком. Шта је она симболизирала?
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вре ме на Мо сква и Је ру са лим у Хри-
сто во до ба. ни во са вре ме но сти се 
де ли на два сло ја: на ре ал ну сли ку 
сва ко днев ног жи во та (при ка за ног 
са ти рич но) и на фан та стич не до-
га ђа је ко ји се од и гра ва ју у ре ал но 
при ка за ној сре ди ни. У Мо скви се 
по ја вљу је са та на (под име ном во-
ланд) и ње гов чу де сни цр ни ма чак 
Бе хе мот. – Мо сков ска при ча је ја сно 
одво је на од је ру са лим ске, епи зо-
де из Хри сто вог до ба чине по себ-
на по гла вља – то су „од лом ци” из 
Мај сто ро вог ро ма на. У по гла вљи ма 
о са вре ме ном жи во ту у Мо скви ре-
ал ност се ме ша са фан та стич ним. 
(У том по гле ду ро ман се осла ња на 
ру ску тра ди ци ју – се ти мо се фан та сти ке код Го го ља – а исто вре ме но 
по ка зу је срод не цр те с над ре а ли змом, с ко јим је вре мен ски па ра ле лан.)

У који сликарски стил можете сврстати приложену слику из филма? (ју го сло-
вен ско-италијанска копродукција, редитељ Александар Петровић.)

Хор хе Лу ис Борхес(1889–1986) – ар ген тин ски пи-
сац, је дан од оних мо дер ни ста ко ји су нај ви ше ути ца-
ли на ка сни ји раз вој про зе у свет ској књи жев но сти. 
ње го ва глав на де ла су при по вет ке у ко ји ма се ста па ју 
две осо би не: 1. фан та сти ка и 2. при вид на до ку мен-
тар ност. оми ље ни Бор хе сов по сту пак је тех ни ка „про-
на ђе ног ру ко пи са”: из ми шље ни до ку мент, у ко јем 
се, то бо же, на ла зи оно што пи сац са мо „при ре ђу је за 
штам пу”. ово ће ка сни је по ста ти пра ва књи жев на мо-
да. – нај по зна ти је Бор хе со ве при че су Врт са ра чва
стим ста за ма и Тлен Ук бар, Ор бис Тер ти ус.

Фе де ри ко Гар си ја Лорка (1898–1936) – шпан ски 
пе сник, драм ски пи сац и му зи чар (умет ник ги та ре). 
У ње го вој по е зи ји до ми ни ра му зи кал ност и ду бо ка 
осе ћај ност. Глав не те ме су љу бав и смрт. У сво јим пе-
сма ма Лор ка спа ја осо би не шпан ске на род не пе сме са 
осо би на ма по е зи је мо дер не и мо дер ни зма. сли ко ви-
тост ње го вих сти хо ва је ег зо тич на (опи су је ти пич не 
шпан ске пре де ле) а са др жи и еле мен те фан та сти ке и 
над ре а ли зма. ње го ва по зна та и ка рак те ри стич на пе-
сма је Ро ман са ме се чар ка.

Фантастична сцена из филмске верзије романа 
Мајстор и Маргарита (1972)
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Ми ро слав Крлежа (1893–1981) – хр ват ски књи-
жев ник, јед на ко се ис ти цао у ли ри ци, дра ми, но ве-
ли, ро ма ну и есе ју. (Је дан од нај плод ни јих хр ват ских 
пи са ца.) – У свом пр вом пе ри о ду пи сао је пе сме и 
драм ске тек сто ве у сти лу екс пре си о ни зма. ов де 
при па да ју и ње го ве но ве ле о Пр вом свет ском ра ту 
(Хр ват ски бог Марс (1922). – то ком 1920-их го ди-
на Кр ле жа пи ше драм ску три ло ги ју „Глем ба је ви” 
– Го спо да Глем ба је ви (1929), У аго ни ји (1928), Ле да 
(1930). У тим де ли ма при ка зу је ма те ри јал но и мо-
рал но про па да ње за гре бач ке гра ђан ске кла се (бур-
жо а зи је). из овог те мат ског кру га по ти че и ње гов 
ро ман По вра так Фи ли па Ла ти но ви ћа (1932). то је с 
јед не стра не ро ман о умет ни ку (глав ни ју нак је сли-
кар), с дру ге стра не то је ро ман о јед ној љу бав ној 
тра ге ди ји, с тре ће стра не то је ро ман о про па сти гра-
ђан ске кла се (о че му су го во ри ле и Кр ле жи не дра ме 
о Глем ба је ви ма).

крлежа је похађао кадетску школу у Печују и војну академију лудовицеум у 
Пешти. Потражите пишчеве трагове у Мађарској!

ер нест Хемингвеј (1899–1961) – аме рич ки про зни 
пи сац, не ми ран дух, пут ник, уче сник у Пр вом свет-
ском ра ту, Шпан ском гра ђан ском ра ту, Дру гом свет-
ском ра ту, жи вео је у Па ри зу, Ха ва ни, во лео је лов и 
ри бо лов, бор бу би ко ва, пи ће, же не… У свом ро ма ну 
Збо гом оруж је (1926) опи су је љу бав аме рич ког вој-
ни ка и ен гле ске ме ди цин ске се стре. Рад ња ро ма на За 
ким зво но зво ни (1940) од и гра ва се за вре ме шпан ског 
гра ђан ског ра та. – Хе мин гвеј пи ше са же то, с ма ло ре-
чи и у крат ким ре че ни ца ма, јед но став ним је зи ком. – 
нај по зна ти је ње го во де ло је кра так ро ман Ста рац и 
мо ре (1952) у ко јем при ка зу је ви ше днев ну бор бу ста-
рог ри ба ра с ве ли ком ри бом. При ча је ре а ли стич ка и 
по тре сна, а има и сим бо лич но зна че ње: ста рац на кра-
ју по бе ђу је и из вла чи плен сво јим чам цем на коп но, 
али од ве ли ке ри бе остао је са мо ко стур јер су ме со 
по је ле ај ку ле.

се ти те се Ма да че вог драмског де ла Чо ве ко ва тра ге ди ја. стил ски и вре мен-
ски Мадач и Хемингвеј су не бо и зе мља, па ипак… опустите се у фо те љи и 
ма ло фи ло зо фи рај те… 
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срП ски Мо дер ни зАМ

иво ан дрић
(1892–1975)

Жи вот

Ро ђен је у месту Долац крај трав ни ка, основ-
ну шко лу по ха ђа у ви ше гра ду (Бо сна), гим на зи-
ју у са ра је ву, сту ди ра књи жев ност и исто ри ју у 
За гре бу, Бе чу, Кра ко ву и Гра цу, где ка сни је док-
то ри ра из исто ри је.

Још као гим на зи ја лац при ла зи по ли тич ком 
по кре ту „Мла да Бо сна”, ко ји се за ла же за осло-
бо ђе ње ју го сло вен ских на ро да од Аустро у гар-
ске мо нар хи је. Због такве по ли тич ке ак тив но-
сти Ан дрић је за вре ме Пр вог свет ског ра та хап-
шен и про во ди без ма ло го ди ну да на у там ни ци.

из ме ђу два свет ска ра та ра ди као ју го сло вен-
ски ди пло ма та у ра зним европ ским гра до ви ма 
(Рим, Бу ку решт, Грац, Па риз, Ма дрид, Бри сел, 
же не ва, Бер лин). За вре ме Дру гог свет ског ра та 
жи ви по ву че но у Бе о гра ду, где оста је све до смр ти. По сле 1945. ни је у 
су ко бу са ко му ни стич ким ре жи мом, не го ужи ва ве лик углед као жи ви 
кла сик.

По ре кло и при пад ност

иво Ан дрић је по ре клом Хр ват из Бо сне („Хр ват по ро ду”, ка же он о 
се би у јед ном пи сму), а по из ја шња ва њу срп ски пи сац ју го сло вен ског 
опре де ље ња. сво ја ра на де ла пи ше ије кав ски, али ка сни је пре ла зи на 
ека ви цу (од сре ди не 1920-их, от при ли ке ка да се у иде ји ју го сло вен ства 
по ја вљу ју пу ко ти не).

сво је нај ра ни је сти хо ве по чет ком 1910-их го ди на об ја вљу је у са ра јев ском 
ча со пи су „Бо сан ска ви ла”, у чи јем уред ни штву ра де ср би, али са ра ђу ју у 
ње му пи сци свих на ци о нал но сти и ве ро и спо ве сти у Бо сни. За тим ула зи у 
ан то ло ги ју Хр ват ска мла да ли ри ка (1914), али ка сни је, 1934, од би ја да уче-
ству је у јед ној ан то ло ги ји у ко јој се на ла зе са мо хр ват ски пе сни ци. – о свом 
по ре клу и при пад ни штву пак, у јед ном пи сму 1923, ка же ово: „не ма сум ње 
да сам ја Хр ват по ро ду, ко ли ко сам пак као пи сац »хр ват ски« то је дру го пи-
та ње о ком не ћу да го во рим, ни ти сам ја зван да га ре ша вам.”
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Ства ра ла штво

У мла до сти пи ше пе сме. 
За вре ме Пр вог свет ског ра та (у там ни ци и по сле из ла ска) пи ше лир-

ски обо је ну днев нич ку про зу – пе сме у про зи.
од 1920-их го ди на пре ла зи на еп ску (при по вед ну) про зу, и од та да 

ње го ви глав ни жан ро ви су при по вет ка и ро ман. При по вет ке пи ше од 
по чет ка 1920-их, а сво је пр ве ро ма не ства ра за вре ме Дру гог свет ског 
ра та и об ја вљу је их од мах по сле ње га (1945). (на свом не до вр ше ном ро-
ма ну Омер па ша Ла тас ра дио је до кра ја жи во та.)

До би ја но бе ло ву на гра ду 1961.

По е зи јА

Пе сме

Ан дрић ис пр ва пи ше са мо пе сме, ка сни је се по све ћу је про зи, али се 
из ње го ве за о став шти не ис по ста ви ло да се до кра ја жи во та ба вио и по-
е зи јом.

те мат ски су то ти хе, ис по вед не и ми са о не пе сме.
та ква је на при мер пе сма Стро фе у но ћи, чи ји пр ви део но си под на-

слов „Про ла зност”:

У но ћи зли су вје тро ви, 
у но ћи, кад мо ли тве га сну, 
тад стра хом зе ле них је зе ра 
ис пу ни ду шу ми стра сну

мисô. – та ко се ја вља она, 
зло коб на ста ра у ноћ ка сну 
и кроз њу сва ки ту жно ви ди: 
смрт бли је ду и без гла сну.

ова је пе сма об ја вље на 1914, у ан то ло ги ји Хр ват ска мла да ли ри ка. У 
пе сми се још ви де ка рак те ри сти ке ве за ног сти ха (ком би на ци ја осмер ца 
и де ве тер ца и ри мо ва ње).

Ка сни је Ан дрић на пу шта ве за ну фор му, пи ше сло бод не сти хо ве, рас-
по ре ђе не по рит му сми сла и гра ма тич ком устрој ству ре че ни це. та ква 
је на при мер ње го ва пе сма Бе жа ње (1921), на пи са на у Ри му:

Кад је сен по га си шу мо ве, 
и бо је у пред смрт ном сја ју 
ста ну по ла ко да мру, 
кад се сун цу от ме власт, 
ја ћу се да ти на пут.
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Знам да се не ће вра ти ти 
ле то са го ре ло, 
и да је мр тва ра дост и по га ше на жеђ, 
и да ту ђи на ни ком 
још сре ће ни је да ла, 
али знам: да су за не срећ не очи 
но ви кра је ви лек, 
и да се сва ки бол је ди но но вим и ве ћим 
са жи же и ле чи.

Лир ска про за (пе сме у про зи)

о сво јим до жи вља ји ма у за тво ру Ан-
дрић је на пи сао две књи ге лир ске про зе: 
Ex Pon to (1918) и Не ми ри (1920).

то су днев нич ки за пи си, раз ми шља ња, 
ис по ве сти, са ња ре ња.
Тематика: са мо ћа, из гу бље ност, про-

ла зност, че жња за веч ним. При мер из Не
ми ра:

Ре да ју се свје тло и мрак и из мје њу ју вје-
три с ти ши на ма, али бор ба не пре ста је да 
се би је. У сјен ци јед не грд не тај не и мут на 
сна што га са ња и про сти ре сва ко би ће над 
со бом, стал но се чу је ка ко у ср цу зе мље ри там жи во та че ки ћа из ме ђу бо ла 
и ра до сти. и још у тој ло мља ви стра хо ви то је ње го во ћу та ње.

вје тар њи ше гра ну од бо ра. све ства ри зе бу и дрх те у там ни ци за ко на.

„Ex Pon to”

Наслов

на слов је по зајм љен од ан тич ког пе сни ка ови ди ја, ко ји је био прог-
нан из Ри ма у ме сто то ми на оба ли Цр ног мо ра ко је се та да, ла тин ски, 
зва ло Pon tus. сво је еле ги је на пи са не у из гнан ству ови ди је је ску пио 
под на сло вом Epi stu lae ex Pon to (Пи сма са Пон та), па је Ан дрић за сво је 
за пи се о сво ме из гнан ству (там но ва њу) узео део на сло ва ови ди је вих 
еле ги ја.

ови ди ја сте сре ли у ан тич ком до бу (уџ бе ник за 9. раз ред, стр. 100), и у пе сми 
во ји сла ва или ћа (уџ бе ник за 11. раз ред).

У Ан дри ће вом тек сту Ex Pon to има ви ше сло је ва.  они се међусобно 
раз ликују по садржају и стилу. Разлике разбијају монотонију, па тако 
текст „држи” читалачку пажњу.

сарајево 1914. какве везе има Андрић с 
тим догађајима?
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1. ту су днев нич ки за пи си из там ни це:

Два да на ме већ не из во де ни на онај је дан сат шет ње, јер ки ша без 
пре стан ка си пи.

Ме ни се чи ни да ми не пре ста но вла га на ви ре у ће ли ју и да ми па да по 
ли цу и ру ка ма као ље пљив та лог. Мој по кри вач је оштар и сту ден, мо је 
је ло има укус ли ме не по су де и мо ја ће ли ја онај нео пи си ви за дах уског 
про сто ра у ком је дан чо вјек ди ше и жи ви, без про мје не и зра че ња.

2. Уз днев нич кe за писe сто јe при ви ђења и ма штања:

Али ту за мо јим вје ђа ма – скло пим ли са мо очи – жи ви сва ве ли чи на жи во та 
и сва ље по та сви је та. све што је икад са мо та кло очи, усне и ру ке мо је све је у 
мо јој сви је сти жи во и сви је тло на там ној по за ди ни ове пат ње. Рас кош и ље по та 
жи во та жи ве не у ни шти во у ме ни.

на дру гим ме сти ма за то че ник за пи су је сво ја раз ми шља ња о жи во ту 
и све ту и чо ве ку:

Ка жи те ми гдје има љу ба ви! Ка жи те ми гдје да бје жим од зла, ка жи те: 
гдје да се скло ним од мр жње!

Као ви је нац пла ме на око ме не је мр жња; има ли мје ста ду ши над 
звије зда ма? има ли сви је тла ча са од мо ра? има ли чи ста ви со ка мје ста 
гдје не до пи ре стра хо та зе мље?

жао ми је чо вје ка.

3. ту су за тим и за ми шље ни раз го во ри са Бо гом или ви шим си ла ма, 
као у „епи ло гу” це ле књи ге:

Мно го са му јеш и ду го ћу тиш, си не мој, за тра вљен си сно ви ма, из мо-
рен пу те ви ма ду ха. Лик ти је по гнут и ли це бли је до, ду бо ко спу ште не 
вје ђе и глас као шкри па там нич ких вра та. изи ђи у љет ни дан, си не мој!

– Шта си ви дио у љет ни дан, си не мој?
ви дио сам да је зе мља ја ка и не бо вјеч но, а чо вјек слаб и крат ко вјек.
– Шта си ви дио, си не мој, у љет ни дан?
ви дио сам да је љу бав крат ка, а глад вјеч на.
– Шта си ви дио, си не мој, у љет ни дан?
ви дио сам да је овај жи вот ствар муч на, ко ја се са сто ји од не пра вил не 

из мје не гри је ха и не сре ће, да жи вје ти зна чи сла га ти вар ку на вар ку.
– Хо ћеш да усниш, си не мој?
не, оче, идем да жи вим.

Ме ђу соб но пре ли ва ње тих са др жај них сло је ва и сти ло ва да је по себ-
ну ат мос фе ру це лом тек сту.

ова књи га, за јед но с Не ми ри ма, при па да екс пре си о ни зму, ма да Ан-
дрић ни по свом тем пе ра мен ту ни сво јим ка сни јим ства ра ла штвом не 
при па да аван гар ди не го мо дер ни зму.
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Про зА

Бо сна

По чет ком 1920-их го ди на, ка да срп ска (и 
хр ват ска и ју го сло вен ска) аван гар да узи ма 
ма ха, иво Ан дрић про на ла зи глав ну те мат-
ску област сво га це ло куп ног ства ра ла штва: 
Бо сну и бо сан ску про шлост.

За сво ју глав ну те му на шао је од мах и сво-
ју глав ну из ра жај ну фор му: еп ску про зу.

У свом пр вом про зном пе ри о ду пи ше 
при по вет ке (1920–1930-их го ди на), ка сни је 
во де ћу уло гу пре у зи ма ро ман (од 1940-их).

Би о граф ска до пу на: Ан дрић је 1924. у Гра цу 
од бра нио док тор ску ди сер та ци ју Раз вој ду
хов ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске 
вла да ви не, за тим се до кра ја жи во та ба вио 
књи жев ном об ра дом исте те ме.

На граници разних цивилизација

Бо сна се у Ан дри ће вим де ли ма по ја вљу је 
као под руч је су сре та ис то ка и За па да, хри шћан ства и исла ма (а уну тар 
хри шћан ства пра во слав не и ка то лич ке ве ро и спо ве сти).

Бо сна је гра ни ца ве ли ких им пе ри ја, пре ла зни по јас ра зних ци ви ли-
за ци ја. оне се че сто (углав ном не пре ста но) су ко бља ва ју (Бо сна је јед но 
стал но ра ти ште), али се те ци ви ли за ци је и до ди ру ју и ме ша ју и пре ли-
ва ју јед на у дру гу.

та си ту а ци ја има две различлите и су прот не по сле ди це:
– из ша ре ни ла и ко ме ша ња ра зних ци ви ли за ци ја по ти че чар је дин-

стве ног све та са спе ци фич ном и ег зо тич ном ат мос фе ром,
– из ша ре ни ла и ко ме ша ња ра зних ци ви ли за ци ја по ти че несигур

ност тог је дин стве ног све та, у ко јем су не по мир љи во су ко бље ни а исто-
вре ме но и не раз мр си во по ме ша ни ра зни ин те ре си и мен та ли те ти.

Бо сна је ја ко по год на за књи жев но об ли ко ва ње: ну ди ин те ре сан тан, 
бо гат и ша рен ма те ри јал. Али та кви су ви ше „по год ни” ма те ри ја ли увек 
су и ри зич ни упра во због сво је ин те ре сант но сти, бо гат ства и ша ре ни-
ла: ну де мо гућ ност ла ких и по вр шних ре ше ња – тре ба са мо опи са ти 
ства ри она ко ка ко их за тек не мо, па ће ма те ри јал већ сам ура ди ти сво-
је и по сти ћи ефе кат. ти ме се, ме ђу тим, по сти же са мо по вр шан, у нај бо-
љем слу ча ју за ба ван ре зул тат.

Ан дрић ни је ишао тим пу тем: он је за ро нио у су шти ну ма те ри ја ла, 
уду био се у исто ри ју Бо сне и пси хо ло ги ју ње них љу ди.

травник, везан за Андрићеву 
биографију и за његово дело
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По што и сам по ти че из Бо сне, кре тао се на по зна том те ре ну. За то је 
ње гов на ступ био она ко увер љив: по ја вио се као го тов и зрео при по ве-
дач, чим се до та као сво је те ме. Ан дри ће ва пр ва при по вет ка с бо сан ском 
те ма ти ком – Пут Али је Ђер зе ле за (1920) – спа да ме ђу нај бо ља ње го ва 
оства ре ња.

„ПУт Али је ђер зе ле зА”

(1920)

Глав ни лик пр ве Ан дри ће ве при по вет ке је ле ген дар ни тур ски ју нак 
из Бо сне, опе ван у му сли ман ским на род ним пе сма ма. (Као Кра ље вић 
Мар ко код ср ба.)

Те ма

слав ни ју нак Али ја Ђер зе лез до жи вља ва љу бав не по ра зе, а при том 
ис па да сме шан и ја дан. (При по вет ка ни је ху мо ри стич ка!)

Ју нач ки мо ме нат оста је по стра ни. При по ве дач са мо ука зу је на ју на-
штво Али је Ђер зе ле за: „Пје сма је ишла пред њим.”

Са др жај

При по вет ка опи су је три епи зо де у ко ји ма глав ни ју нак уза луд по ку-
ша ва да оства ри сво ју љу бав. епи зо де су са мо стал не, одво је не под на-
сло ви ма: „Ђер зе лез у ха ну”, „Ђер зе лез на пу ту”, „Ђер зе лез у са ра је ву”.

1. У пр вој епи зо ди се Али ја Ђер зе лез за љу бљу је у не по зна ту ле пу ве-
не ци јан ку. ње му је би ло до ста да је угле да у про ла зу па да се смрт но 
за љу би у њу:

„већ су тра дан је угле дао ве не ци јан ку гдје ула зи с прат њом у ода ју. 
на ка шљао се и уда рио ру ком по ко ље ну и два пут је вик нуо за њом:

– Аман!
Ђер зе лез је пла нуо. он је ска као од са ме по ми сли да се ти ње жни згло-

бо ви кр ше у ње го вим пр сти ма. Бол му је за да ва ла та ње жност и ље по та 
у ње го вој бли зи ни. Ђер зе лез се за нио и, на рав но, по стао сми је шан. Гра-
ђа ни и скит ни це су му од мах ста ли при ла зи ти с те сла бе стра не. ста ли 
су га свје то ва ти, на го ва ра ти, од го ва ра ти и за дир ки ва ти, а он је са мо бла-
же но ши рио ру ке и си је вао очи ма.”

Ка сни је га дру штво на ма гар чи и он ис па да сме шан, те од ла зи из ха-
на та ко да же ну у ко ју се та ко стра шно за љу био, ни је ни осло вио.

2. У дру гој епи зо ди Али ја Ђер зе лез сти же на не ко ме сто где се упра-
во сла ви Ђур ђев дан, сви ра ју Ци га ни и игра ју Ци ган ке, а ле па Ци ган ка 
Зем ка ле ти на љу ља шци:
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та Зем ка је би ла пу ште ни ца, и то већ по тре ћи пут, вит ка, зе ле них 
очи ју и би је ла ми мо све оста ле Ци ган ке. Ка жу, ни ко јој ни је мо гао на крај 
ста ти.

Љу ља шка је би ла све за на на јед ној та ки ши и ви ла се ви со ко за јед но 
са Зем ком, с ле ђа су је оти ски ва ле Ци ган чи це, а она се рас кри ље них ру-
ку чвр сто др жа ла за ко но пац и узи ма ла све ве ћи за мах. има ла је бли је до 
ли це и за кло пље не очи, пре ла зи ла је ли ни ју бри је га и оцр та ва ла се на 
хо ри зон ту, ње не ди ми је су се пле ле и ви ле у сто на бо ра, ле пр ша ле и 
ши ба ле не бо. Ђер зе лез је, сје де ћи ни ско крај ва тре, пра тио очи ма њен 
за мах и сва ки пут кад би се ди гла и оцр та ла го то во во до рав но на не бу и 
вра ћа ла у стр мом па ду у ду би ну, ње га је про ла зи ла не ка слат ка тје ско ба 
и је зо ви та стреп ња као да је он на љу ља шци. Пио је бр же и ве се ли је.

ту се Ђер зе лез опет смрт но за љу бљу је, тр чи за Зем ком 
под на пит, по ср ћу ћи, те жак, рас по ја сан и сме шан. Зем ка 
му умак не, на род му се сме је, а он се ско тр ља низ па ди ну 
и оста је сам, ле же ћи на зе мљи ува љан у зга ри ште.

3. У тре ћој епи зо ди Али ја Ђер зе лез у са ра је ву лу ду је за 
ле пом Ка тин ком ко ју по ро ди ца чу ва у ку ћи за тво ре ну од 
очи ју све та (то ли ко је ле па да је мо ра ју кри ти од му шка-
ра ца). Ђер зе лез се за љу бљу је у њу, али опет уза луд.

на кра ју од ла зи код блуд ни це (про сти тут ке) и у ње-
ном пла ће ном за гр ља ју ту гу је за сво јим про ма ше ним љу-
ба ви ма и жи во том.

Струк ту ра

При по вет ка је мозаична и концентрична.
1. струк ту ра при по вет ке јемозаична за то што има низ епи зо да ко је 

ни су по ве за не узроч но и хро но ло шки: ни су јед на дру гој узрок и по сле-
ди ца. При по вет ка не би по ста ла не ра зу мљи ва кад би не ка епи зо да из-
о ста ла, и обр ну то: слич них епи зо да мо гло би да бу де и ви ше а да се не 
на ру ши су шти на са др жа ја и це ло ви тост струк ту ре.

сво јом мо за ич ном струк ту ром при по вет ка Пут Али је Ђер зе ле за под-
се ћа на струк ту ру аван ту ри стич ког ро ма на.

Познајете сер ван те сов роман Дон Ки хот (в. уџ бе ник за 10. раз ред, стр. 27–
28). раз ми сли те о слич но сти и ра зли ци из ме ђу глав них ли ко ва ова два де ла. 
(А се ти те се и оди се ја и си ре на и дру гих „ус пут них” бо ги ња.)

2. струк ту ра при по вет ке јеконцентрична за то што у свим епи зо да-
ма има мо исту при чу, из не ту у ра зним ва ри јан та ма. (Као да је Дон Ки-
хот ју ри шао пр во на ве тре ња че, за тим на во де ни млин, нај зад на елек-
трич ни млин у ку хи њи.) три пу та Ђер зе лез сти же у не ко ме сто, уоча ва 
ло кал ну ле по ти цу, гу би па мет, по ста је сме шан и од ла зи.

турски шлем и држак 
јатагана
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сво јом кон цен трич ном струк ту ром при по вет ка Пут Али је Ђер зе ле
за др жи па жњу на глав ном ли ку, док зна чај дру гих ли ко ва за ви си од 
њи хо вог зна ча ја у очи ма глав ног ли ка. За то су, осим ње га, глав ни ли ко-
ви при по вет ке оне три же не око ко јих су са гра ђе не епи зо де.

Али жен ски ли ко ви су зна чај ни са мо по сво јој уло зи у струк ту ри. са-
ме по се би, те же не при по ве дач ки ни су де таљ но пред ста вље не, оне су 
па сив не и не ме; али се струк ту ра ипак гра ди на њи ма.

Жен ски ли ко ви и сло је ви при по вет ке
све три ју на ки ње пред ста вља ју по је дан са др жај ни слој, за то сва ка 

епи зо да има сво је по себ но зна че ње.
По мо ћу три епи зо де ба ца ју се три сно па све тло сти пре све га на глав-

ног ју на ка, и на Бо сну и на љу де ко ји у њој жи ве.
1. У ли ку ле пе ве не ци јан ке пред очи ма Али је Ђер зе ле за ука зу је се 

лик из раз ви је не ци ви ли за ци је, от ме на фи но ћа За па да, за ње га не ра-
зумљи ва и не до сти жна лепота.

2. У ли ку Ци ган ке Зем ке пред очи ма Али је Ђер зе ле за ука зу је се ег зо-
тич ност жи во та на сте пе ну пре ци ви ли за ци је, за ње га не ра зу мљи ва и 
не до сти жна слобода.

3. У ли ку ка то ли ки ње Ка тин ке пред очи ма Али је Ђер зе ле за ука зу је 
се ду хов на ци ви ли за ци ја, за ње га не ра зу мљи ва и не до сти жна метафи
зика.

Кроз љу бав ну при чу да та је, да кле, и сли ка Бо сне као под руч ја ме ша-
ви не ра зних ци ви ли за ци ја и њи хо вих сло је ва.

Лик глав ног ју на ка
Али ја Ђер зе лез је трагичанлик. Прем да у свим епи зо да ма ис па да 

сме шан, он је ипак тра ги чан. За што?
ње го ва тра ге ди ја је у то ме што у свом жи во ту по сти же све, из у зев 

оно до че га му је нај ви ше ста ло.
не ма так ма ца у сво јој про фе си ји (он је нај бо љи рат ник и мег дан џи-

ја), о ње му се пе ва ју пе сме, не ма му рав ног ме ђу му шкар ци ма. и баш он, 
тај пра ви су пер стар, не мо же да се до мог не же не!

Шта му вре де мег да ни, по бе де, оруж је и ко њи ка да не ма шан се да 
до хва ти оно за чим жу ди нај ви ше на све ту?

ов де тре ба да при ме ти мо јед ну кључ ну ствар и по ста ви мо јед но 
кључ но пи та ње.

Али ја Ђер зе лез ни шта не пред у зи ма у ин те ре су оства ри ва ња сво је 
љу ба ви.

За што ни је от пе вао се ре на ду под про зо ром ле пе ве не ци јан ке? ни је 
ње гов стил? (имао је трој ку из пе ва ња?) Мо гао је нај ми ти нај бо љи ор ке-
стар у Бо сни и рас па ли ти О со ле мио или не ки дру ги хит.

Али до бро, при хва ти мо да Али ја ни је чо век од ро ман ти ке и се ре на-
де. он је рат ник и мег дан џи ја.
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и ту сти же мо до нај чуд ни јег мо мен та у це лој при чи.
За што Али ја Ђер зе лез ни је ни по ку шао да от ме ле пу ве не ци јан ку? 

Шта би би ло ње му раз ју ри ти ње ну прат њу? (или по би ти сва ког ко се 
пра ви ва жан.) та ко ђе ни је јурнуо за Зем ком, и ни је мрд нуо ру ком ни 
ра ди Ка тин ке.

За што се тај не у стра ши ви мег дан џи ја по на ша као зец?

ве ро ват но сви има те не ки од го вор на ово пи та ње. за ни мљи во је про ве ри ти 
да ли су ти од го во ри слич ни или раз ли чи ти.

на из глед, Ђер зе лез је пра ви пе трар кист (в. уџ бе ник за 10. раз ред, 
стр. 12. и 16.): за љу бљу је се на пр ви по глед и не раз у ме за што то ни је 
до вољ но и за што ње го ва љу бав ни је уз вра ће на:

Као уви јек кад би угле дао жен ску ље по ту, он из гу би у ти ли час сва ки ра чун 
о вре ме ну и истин ским од но си ма, и сва ко ра зу ми је ва ње за ствар ност ко ја ра ста-
вља љу де јед не од дру гих. ви де ћи је она ко мла ду и пу ну као грозд, он ни је мо гао 
ни на час да по сум ња у сво је пра во; по треб но је са мо да ру ку пру жи!

Дов де је пе трар ки зам. Али пе трар ки сти ба рем пе ва ју пе сме во ље ној 
де вој ци. Али ја се па ку је и ди же си дро:

„на ди мао се од гње ва. НемоћидотеВлахиње;никаднемоћи! и не мо ћи 
ни ког уби ти и ни шта раз би ти! (но ви вал кр ви за пљу сну.) – или да ово ни је вар-
ка! Да ње га не ма гар че? Ка ква је ово ша ла опет? и ка кве су то женедокојихсе
неможекаонидоБога? А истог ча са је ја сно осје ћао да су то пре тан ки кон ци 
за ње го ве ру ке и да – по ко ји је то пут већ у жи во ту!? – не мо же ни ка ко да схва ти 
љу де ни њи хо ве нај јед но став ни је по ступ ке, да ва ља да се од ре че и по ву че, и да 
оста је сам са сво јим сми је шним гње вом и су ви шном сна гом.”

Дакле Ђер зе лез и те ка ко зна да би мо гао упо тре би ти си лу и оте ти 
же не ма кар по це ну уби ја ња (в. го ре под ву че не ре че ни це).

Али Ђер зе лез такође зна да би мо гао да от ме са мо же ну али не и ње-
ну љу бав.

и на по слет ку, можда би мо гао да от ме ле пу ве не ци јан ку, али не би 
мо гао да от ме це лу ве не ци ју и васцелу за пад ну ци ви ли за ци ју. Мо гао би 
да от ме Зем ку, али не би мо гао да от ме ци ган ску сло бо ду. Мо гао би да 
от ме Ка тин ку, али не био мо гао да от ме ону ду хов ну тај ну ко ја се кри је 
у ње ном све ту.

[Хај де мо у ве не ци ју, зи ми, ка да не ма ту ри ста, па да ви ди мо те ве не ци јан ке. 
Мо ра да су из у зет не. ина че не би се па ли ли на њих то ли ки ју на ци срп ских 
пи са ца! Јак ши ћев ју нак у дра ми Је ли са ве та и Ко сти ћев ју нак у дра ми Мак
сим Цр но је вић има ју же ну ве не ци јан ку. а јунак Милоша Црњанког у ро ма-
ну Се о бе има тршћанку. и сви они про ла зе гр ба во. Још се Али ја Ђер зе лез 
извукао нај бо ље: ма ло је ку као, али се спа сио ве не ци јан ке!]
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„нА дри ни ћУ При јА”
 (1945)

Ан дри ћев нај по зна ти ји ро ман, пре ве ден је на „све” је зи ке све та и 
при знат но бе ло вом на гра дом (1961).

Те ма

исто ри ја ка ме ног мо ста код бо сан ског ви ше гра да то ком че ти ри сто-
ти не го ди на (1516–1914).

сА др ЖАј

При ча по чи ње 1516. го ди не, од ра ђа ња иде је о по ди за њу мо ста на 
Дри ни код ви ше гра да у Бо сни. Ми сао по ти че од тур ског ве зи ра Мех-
пед-па ше со ко ло ви ћа (исто риј ска лич ност) ко ји је по ре клом из Бо сне, 
од ве ден у де тињ ству у ја ни ча ре. Мост је ње гов оства рен сан: др жав-
нич ки чин на сен ти мен тал ној, лич ној осно ви.

Хро но ло шки пре сек

Ро ман је по де љен на 24 по гла вља.

ко ли ко пе ва ња има ју Или ја да и Оди се ја? Ако се не се ћа мо, по го ди ће мо: 24.

1. – Увод, опис Дри не и око ли не, раз ми шља ње о мо сту и ње го вој суд-
би ни и ње го вом зна ча ју кроз ве ко ве.

2. – Пред и сто ри ја ви ше град ског мо ста: тур ци од во де ро бље („да нак 
у кр ви”). Ме ђу од ве де ним де ча ци ма на ла зи се по то њи Мех пед-па ша со-
ко ло вић, пре ла зи ске лом Дри ну на ме сту где ће би ти мост. За тим ско-
ком у вре ме ну ви ди мо слав ног тур ског вој ско во ђу Мех мед-па шу ко ји 
до но си од лу ку о град њи ви ше град ског мо ста.

3–4. – из град ња мо ста. Упо зна је мо тур ске за по вед ни ке и рад ни ке, 
са зна је мо што шта о та да шњој тех ни ци, ви ди мо успе хе и те шко ће, са-
бо та же и жр тве, а упо зна је мо и ле ген де о мо сту и ње го вом зи да њу. – 
нај зад, 1571. го ди не за вр ше на је из град ња, а по ред мо ста по диг нут је 
и хан (друм ска крч ма и ко на чи ште). – А Мех мед-па ша? не ду го по сле 
за вр шет ка из град ње „ње го вог” мо ста, уби јен је у по ли тич ком атен та ту.

5. – сто го ди на ка сни је (1699), опис по пла ве („ве ли ки по во дањ”).
6. – опет је про шло сто го ди на: 1804. из би ја уста нак у ср би ји, тур ци 

ис ти чу на мо сту од се че ну гла ву не ког уби је ног мла дог ср би на.
7. – сре ди на 19. ве ка, ка да је тур ска им пе ри ја већ осла би ла, али се 

у Бо сни још др жи. По сле крат ког опи са оп штих по ли тич ких при ли ка, 
сле ди при ча о Ћор ка ну, си ну јед не Ци ган ке и не ког вој ни ка. слеп на 
јед но око, без ку ће и игде ико га (мај ка му је ра но умр ла), при хва та се 
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ра зних по сло ва и жи ви од ми ло сти ње. У ме ђу вре ме ну ха ра ју бо ле сти 
(ко ле ра), мно ги уми ру.

8. – При ча о Ав да ги ној Фа ти, ко ја се на дан сво га вен ча ња ба ца с мо-
ста у Дри ну и ги не, јер не мо же да се уда ми мо сво је во ље.

9. – исто риј ски пре о крет: 1878. Аустри ја пре у зи ма власт у Бо сни. не-
ки од ви ше град ских ту ра ка ор га ни зу ју от пор, њи ма се су прот ста вља 
Али хо џа Му те ве лић.

ово је, по бро ју стра ни ца, тач но 
тре ћи на ро ма на, а по са др жа ју 
про шло је 362 го ди не. на пре о-
ста ле две тре ћи не стра ни ца па да 
36 го ди на.

10. – Аустриј ска вој ска ула зи у 
ви ше град.

11. – Аустриј ско до ба с мно гим 
из ме на ма и но во сти ма, а ста ри ме-
шта ни, као Шем си бег, не раз у ме ју 
че му све то слу жи.

12. – При ча о коц ка ру Ми ла ну 
Гла сан ча ни ну и коц ка њу на мо сту 
са „не ча сти вим”.

13. – Пре ва ра стра же на мо сту: 
аустриј ски вој ник Фе дун за гле дан 
је у јед ну ле пу де вој ку, ко ја пре во ди хај ду ка пре ру ше ног у жен ско; вој-
ни ко во са мо у би ство у за тво ру.

14. – Ло ти ка отва ра хо тел.
15. – Ћор кан се за љу бљу је у игра чи цу на жи ци („Шва би цу”) те пи јан 

игра на за мр зну тој ка ме ној огра ди мо ста.
16. – До ла зак же ле зни це и Али хо џи но чу ђе ње.
17. – но ва по ли тич ка си ту а ци ја (анек си ја Бо сне) и по ди за ње утвр ђе-

ња око ви ше гра да.
18–19. – Бо сан ски сту ден ти се вра ћа ју из аустриј ских гра до ва у ви-

ше град, оку пља ју се на мо сту и раз го ва ра ју о по ли ти ци.
20. – Ло ти кин хо тел ни је ви ше она ко жи ва хан и ве сео као не ка да, а и 

ле па Ло ти ка је уве ну ла и умо ри ла се од жи во та.
21. – Љу бав мла де учи те љи це Зор ке и ни ко ле Гла сан ча ни на, њи хов 

ро ман ти чан су срет на мо сту.
22. – срп ски пра зник ви дов дан и срп ска удру же ња у Бо сни, од ла зак 

мла де ин те ли ген ци је у ср би ју, аустриј ска об ја ва ра та ср би ји, пр ве гра-
на те ис па ље не на мост.

23. – из би ја ње Пр вог свет ског ра та, Ло ти кин од ла зак из ви ше гра да.
24. – Бом бар до ва ње и ру ше ње мо ста, Али хо џи на смрт ме ђу ру ше ви-

на ма.

вишеградски мост на дрини
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Су ма са др жа ја
око мо ста на пре ла зу ве ли ких им пе ри ја и ци ви ли за ци ја про ти чу ве-

ко ви с мно гим исто риј ским и по ли тич ким про ме на ма, а љу ди жи ве као 
про ла зни уче сни ци ве ли ког то ка вре ме на на ко ји не ма ју ути цај.

са др жај је бо гат и ша ро лик, али је кон цен три сан око јед ног је згра: 
све је при ка за но она ко ка ко се од ра зи ло на суд би ну ћу при је на Дри ни.

стрУк тУ рА
вре мен ски ра спон од че ти ри ве ка ни је мо гао би ти за хва ћен сред-

стви ма кла сич ног ро ма на, јер ли ко ви не мо гу да жи ве че ти ри сто го ди-
на. окви ре иоле кла сич ног ро ма на рас ту ри ла би и струк ту ра по ро дич-
ног ро ма на у ко јем би се рад ња на ста вља ла у жи во ту не ко ли ко ге не ра-
ци ја.

Ан дрић је иза брао – и ство рио – дру га чи ју струк ту ру.
Уме сто мо гу ћег по ро дич ног ро ма на, он је на пи сао хроничарскиро

ман.
Ро ман има два сло ја: хро ни чар ски и при по ве дач ки. (Дру гим ре чи ма: 

ле то пи сни и еп ски.)

1. Хро ни чар ски слој
У хро ни чар ском сло ју об у хва ћен је вре мен ски ра спон од че ти ри ве-

ка. из ла га ње је хро но ло шко,у скла ду са исто риј ским вре ме ном: хро ни-
ка на пре ду је са мим про ти ца њем вре ме на („Про шла је пр ва сто ти на го-
ди на…”) а глав ни до га ђа ји су ве за ни за исто риј ске про ме не („По чет ком 
про шлог ве ка ди гла се бу на у ср би ји”).

Али хро ни ка не описује ве ли ке исто риј ске до га ђа је, не го бележи њи-
хов ути цај на жи вот љу ди око ви ше град ског мо ста. срп ском устан ку је 
по све ће на, кон крет но, све га јед на шту ра ре че ни ца: „По чет ком про шлог 
ве ка ди гла се бу на у ср би ји.” то је све. Хро ни чар ви ше град ског мо ста не 
ула зи у де та ље Пр вог срп ског устан ка, не го опи су је ње го ве по сле ди це 
у оној сре ди ни о ко јој пи ше ле то пис.

2. При по ве дач ки слој
У при по ве дач ком сло ју на ла зе се са мо стал не, ме ђу соб но не по ве за не 

при че о по је ди ним ли ко ви ма. то су по је дин ци ко ји се на тре ну так из-
ди жу из ма се.

то су они ко ји су учи ни ли не што – или им се до го ди ло не што – што 
је при ву кло па жњу јав но сти (Ра до сав, Фа та Ав да ги на), ко ји има ју не ку 
ис так ну ту по зи ци ју (Ло ти ка, Али хо џа) и они ко ји су не ким сво јим осо-
би на ма за ни мљи ви и нео бич ни (Ћор кан).

При че о по је дин ци ма да те су као са мо стал не епи зо де. Мо гле би да 
бу ду исе че не и об ја вље не као по себ не при по вет ке, а њи хов број би мо-
гао да бу де ве ћи или ма њи.
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Ли ко ви

Ли ко ви су ју на ци по је ди них епи зо да, па се при ка зу ју уну тар тог јед-
ног до га ђа ја у ко јем уче ству ју. По треб не до пун ске ин фор ма ци је о њи ма 
да те су са же то, као увод на би о граф ска бе ле шка и ка рак те ри за ци ја.

По зна ча ју у струк ту ри де ла, ли ко ви су рав но прав ни: не ма глав них 
и спо ред них – у сво јој при чи сви су глав ни, у це лом ро ма ну сви су спо-
ред ни.

са свим је дру го пи та ње што су нам не ки сим па тич-
ни а дру ги ан ти па тич ни, јед ни ин те ре сант ни, дру-
ги не за ни мљи ви; уоста лом, то у мно го ме за ви си од 
личног уку са.

Ли ко ви из ра ња ју из вре ме на, од и гра ју сво ју 
епи зод ну уло гу, по том не ста ју са сце не. вре ме те-
че да ље.

Је ди ни из у зе так је… ћу при ја!
Мост је глав ни ју нак овог ро ма на. вре ме те че, 

љу ди се ра ђа ју и уми ру, ца ре ви не се сме њу ју, вој-
ске до ла зе и од ла зе – али мост сто ји као сим бол 
трај но сти усред оп ште про ла зно сти.

да ли је ова из ја ва – да је мост „глав ни ју нак” ро ма-
на – са мо не што што до бро зву чи, или има и ствар-
ног са др жа ја? на ве ди те оне осо би не мо ста (ако их 
има) ко је оправ да ва ју та кву из ја ву.

Сли ка ег зо тич не сре ди не

Чи та лач ку па жњу не др жи не ка уз бу дљи ва рад-
ња (ње не ма), а би ло би до сад но стал но че ка ти да 
ис кр сне опет не ка за ни мљи ва епи зо да. Мо ра да по сто ји не што дру го 
што нас пле ни.

У ро ма ну се оства ру је упе ча тљи ва сли ка све та на гра ни ци ци ви ли за-
ци ја. Чи та ју ћи стра ни це овог ро ма на вра ћа мо се у вре ме ну и пу ту је мо у 
про сто ру. При су ству је мо по че ци ма ра до ва на мо сту, „ви ди мо” та да шње 
љу де и ала те, оде ћу, оруж је, хра ну, по су ђе… и та ко, кроз ве ко ве, упо зна-
је мо је дан ег зо ти чан свет, ме ша ви ну ис точ њач ког и за пад ног жи во та.

та ко ђе је упе ча тљив опис при ро де и око ли не. За ово су при мер пр ве 
стра ни це ро ма на:

ве ћим де лом сво га то ка ре ка Дри на про ти че кроз те сне гу ду ре из ме-
ђу стр мих пла ни на или кроз ду бо ке ка њо не око ми то од се че них оба ла. 
са мо на не ко ли ко ме ста реч ног то ка ње не се оба ле про ши ру ју у отво-
ре не до ли не и ства ра ју, би ло на јед ној би ло на обе стра не ре ке, жуп не, 

Млада босанка на старој 
разгледници
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де ли мич но рав не, де ли мич но та ла са сте пре де ле, по де сне за об ра ђи ва-
ње и на се ља. та кво јед но про ши ре ње на ста је и ов де, код ви ше гра да, на 
ме сту где Дри на из би ја у на глом за во ју из ду бо ког и уског те сна ца ко ји 
ства ра ју Бут ко ве сти је не и Узав нич ке пла ни не. За о крет ко ји ту пра ви 
Дри на нео бич но је оштар, а пла ни не са обе стра не та ко су стр ме и то-
ли ко бли зу да из гле да ју као за тво рен ма сив из ко јег ре ка из ви ре пра во, 
као из мр ког зи да. Али ту се пла ни не од јед ном раз ми чу у не пра ви лан 
ам фи те а тар чи ји про мер на нај ши рем ме сту ни је ве ћи од пет на е стак ки-
ло ме та ра ва зду шне ли ни је.

на том ме сту где Дри на из би ја це лом те жи ном сво је во де не ма се, зе-
ле не и за пе ње не, из при вид но за тво ре ног скло па цр них и стр мих пла-
ни на, сто ји ве ли ки, склад но сре за ни мост од ка ме на, са је да на ест лу ко ва 
ши ро ког ра спо на. од тог мо ста, као од осно ви це, ши ри се ле пе за сто це ла 
вало ви та до ли на, са ви ше град ском ка са бом и ње ном око ли ном, са за се-
о ци ма по ле глим у пре во је бре жу ља ка, пре кри ве на њи ва ма, ис па ша ма и 
шљи ви ци ма, из у кр шта на ме ђа ма и пло то ви ма и по шкро пље на шу мар-
ци ма и рет ким ску по ви ма цр но го ри це. та ко, по сма тра но са дна ви ди ка, 
из гле да као да из ши ро ких лу ко ва бе лог мо ста те че и раз ли ва се не са мо 
зе ле на Дри на не го и цео тај жуп ни и пи то ми про стор, са свим што је на 
ње му и ју жним не бом над њим.

на де сној оба ли ре ке, по чи њу ћи од са мог мо ста, на ла зи се глав ни на 
ка са бе, са чар ши јом, де лом у рав ни ци а де лом на об рон ци ма бре го ва. 
на дру гој стра ни мо ста, дуж ле ве оба ле, про те же се Ма лу хи но По ље, ра-
штр ка но пред гра ђе око дру ма ко ји во ди пут са ра је ва. та ко мост, са ста-
вља ју ћи два кра ја са ра јев ског дру ма, ве же ка са бу са ње ним пред гра ђем.

Фи ло зо фи ја про ла зно сти и тра ја ња

Кроз ро ман се про вла чи и је дан ми са о ни слој, јед на не на ме тљи ва 
али ла ко при ме тљи ва фи ло зо фи ја. то ком чи та ња осе ћа мо ка ко се по-
вр ши на исто ри је и жи во та не пре ста но ме ња, до ла зе увек но ви љу ди и 
но ви до га ђа ји, али у ду би ни те че увек иста ре ка вре ме на и суд би не. све 
што се ра ђа, пред о дре ђе но је да не ста не у ду би ни про ху ја лих вре ме на.

У ком по зи ци ји ро ма на у ка те го ри ју про ла зног спа да ју до га ђа ји и љу-
ди, а у ка те го ри ју трај но сти спа да мост. Пре ко мо ста пре ла зе ге не ра ци-
је, тут ње вој ске и исто риј ске и при род не олу је (устан ци, рат ни по хо ди, 
по пла ве), али мост све му одо ле ва и сто ји не про ме њен на сво ме ме сту.

Али је ћу при ја на Дри ни људ ско де ло, оства рен сан Мех мед-па ше со-
ко ло ви ћа, ре мек-де ло сме лог ума и ве штих ру ку мај сто ра зна них и не-
зна них. сви су они већ дав но мр тви, али њи хо во де ло тра је. А кроз то 
де ло ипак жи ве и они, гра ди те љи, пре се ље ни у ле ген ду и се ћа ње – и у 
при чу хро ни ча ра ви ше град ске ћу при је.

Ро ман нам су ге ри ше иде ју да је чо век смр тан, али је спо со бан да 
ства ра бе смрт на де ла. Про ла же њу одо ле ва ју ве ли ка де ла у ко ји ма се ис-
по ља ва нај ви ша људ ска вр ли на: ства ра лач ка моћ, ко јом чо век, то про-
ла зно и не са вр ше но би ће, ства ра веч на и са вр ше на де ла.
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стил и је зик

Два глав на сти ла

сход но двој ству струк ту ре (хро ни чар ски и при по ве дач ки слој), у ро-
ма ну се раз ви ја ју и ис пре пли ћу два стил ска сло ја:

– у хро ни чар ском сло ју вла да стил са жи ма ња и пре при ча ва ња, 
– у при по ве дач ком сло ју вла да стил из ла га ња до га ђа ја и ди ја ло га.

на ђи те у ро ма ну при ме ре за оба сти ла.

1.Стиломсажимањаипрепри
чавања опи са но је про ти ца ње вре-
ме на из ме ђу епи зо да. У том стил-
ском сло ју ти пич не су ова кве ре че-
ни це:

Про ла зи ле су го ди не, сме њи ва ла су 
се ле та и је се ни, зи ме и про ле ћа, од ла-
зи ли су и вра ћа ли су се рад ни ци и мај-
сто ри.

Хро ни чар ски стил је објек ти ван, 
го то во рав но ду шан. Хро ни чар не 
ода је сво ја осе ћа ња. Је ди на ње го ва 
страст је да бе ле жи исти ну. ства-
ра се ути сак да и не го во ри он, не го 
про го ва ра са мо вре ме.

Али у сво је уз др жа но хро ни чар-
ско из ла га ње хро ни чар на не ким 
ме сти ма дис крет но уба цу је сво ја раз ми шља ња и вред но сне оце не. на 
при мер:

А мост је и да ље ста јао, она кав ка кав је од у век био, са сво јом ве чи том мла-
до шћу са вр ше не за ми сли и до брих и ве ли ких људ ских де ла ко ја не зна ју шта је 
ста ре ње ни про ме на и ко ја, бар та ко из гле да, не де ле суд би ну про ла зних ства ри 
ово га све та.

ово већ ни је „го вор вре ме на”, ов де про го ва ра људ ски ум. У овој јед ној 
ре че ни ци има мо чак три стил ске под вр сте. 1. Хро ни чар при вид но оста-
је при бе ле же њу чи ње ни ца („А мост је и да ље ста јао…”), али 2. упли ће и 
мо ме нат не си гур но сти („бар та ко из гле да”), те 3. до да је сво је за кључ ке 
и вред но сне оце не („ве чи та мла дост”, „са вр ше на за ми сао”, „до бра и ве-
ли ка људ ска де ла”).

Андрићева радна соба у београду
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2.Стиломизлагањадогађајаидијалога на пи са не су но ве ли стич-
ке епи зо де о по је ди ним ли ко ви ма и до га ђа ји ма.

тај на ил бег из не зу ка, бе гов ски је ди нац, ба цио је ме ћу пр ви ма око на 
Фа ти му из ве љег Лу га. на не кој свад би он се на гле дао ње не ле по те кроз 
од шкри ну та вра та на ко ја се као грозд ве ша ла го ми ла за не се них мла ди-
ћа. Кад је иду ћег пу та мо гао опет да је угле да, окру же ну дру га ри ца ма, он 
јој је до ба цио у сме лој ша ли:

– Да бог да те Му стај бег из не зу ка не вје стом звао!
Фа та се за ки ко та ла при гу ше но.
– ни шта се не мој сми ја ти – го во рио је кроз уски отвор на вра ти ма уз-

бу ђе ни мла дић – и то ће чу до јед ног да на би ти.
– Хо ће, кад ве љи Луг у не зу ке са ђе! – од го во ри ла је де вој ка са но вим 

ки ко том и јед ним по но сним по кре том те ла ко ји са мо та кве же не и са-
мо у тим го ди на ма има ју и ко ји је ка зи вао ви ше не го и ње не ре чи и њен 
смех.

и при по ве дач ки стил је са здан од ра зних под вр ста.
– Ра ди са вље во по гу бље ње опи са но је у на ту ра ли стич ком сти лу;
– но ве ла о Ав да ги ној Фа ти де лу је као нека пре при ча на на род на еп-

ска пе сма;
– епи зо да о вој ни ку Фе ду ну и пре ва ри стра же на мо сту има еле мен те 

сен ти мен тал не љу бав не при че и кри ми на ли стич ког ро ма на;
– ле ген да о бли зан ци ма узида ним у мост под се ћа на на род не ба ла де.

Афо ри стич ки еле мен ти сти ла

на ра тор сто ји ван тек ста (ни је уну тра шњи при по ве дач). све зна ју ћи 
при по ве дач „по зна је” до га ђа је од пре че ти ри ве ка исто та ко до бро као 
оне из 20. ве ка. По зна ти су му и раз го во ри ли ко ва и има уви да у њи хо ве 
тај не ми сли.

По јам „све зна ју ћи при по ве дач” сре ли сте у уџ бе ни ку за 9. раз ред, стр. 50.

на ра тор се тру ди да оста не објек ти ван. ипак се на не ким ме сти ма 
„от кри ва”, и то из ри ца њем сво јих за кљу ча ка и раз ми шља ња о жи во ту и 
чо ве ку. ти за кључ ци су су ма му дро сти и ис ку ства, а фор му ли са ни су као 
афо ри зми (са же те из ре ке). на при мер:

на ша суд би на на зе мљи сва је у бор би про тив ква ра, смр ти и не ста-
ја ња, и чо век је ду жан да ис тра је у тој бор би и он да ка да је пот пу но без-
из глед на.

Љу ди ко ји са ми не ра де и не пред у зи ма ју ни шта у жи во ту ла ко гу бе 
стр пље ње и па да ју у по гре шке ка да су де о ту ђем ра ду.

жи вот је не схва тљи во чу до, јер се не пре ста но тро ши и оси па, а ипак 
тра је и сто ји чвр сто као на Дри ни ћу при ја.
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Је зик

на кра ју ро ма на на ла зи се „Реч ник тур ци за ма, про вин ци ја ли за ма и 
не ких ма ње по зна тих ре чи”.

У ства ра њу ат мос фе ре ва жну уло гу игра егзотичнислојјезика.
Упо тре бом тур ци за ма пи сац се оду жу је ре а ли зму (у Бо сни се та ко 

го во ри), али ва жни је је да ти ме ства ра илу зи ју при сут но сти – илизију 
при поведања „на ли цу ме ста догађаја”: као да про ла зи мо ви ше град-
ском чар ши јом и слу ша мо жа гор и раз го вор љу ди ко ји се де на ће пен ку, 
на ба са ма ци ма и на огра ди ћу при је.

Да ли тур ци зми оте жа ва ју чи та ње? У не ку ру-
ку сва ка ко. Ко ће сва ки пут ли ста ти и тра жи ти 
не ку реч у реч ни ку на кра ју књи ге! (По го то во 
нер ви ра ка да реч ник ни је на са мом кра ју књи ге, 
не го ис пред не ких би о граф ских бе ле жа ка итд.)

Али бри га нас за све тур ци зме, пре ци зно! Ако 
ро ман за ви си од то га да ли тач но зна мо на че му 
се ди онај ко се ди на ће пен ку, он да тај ро ман не-
ће би ти бо љи ни ка да са зна мо из реч ни ка шта је 
ће пе нак.

из кон тек ста се увек мо же схва ти ти (или на-
слу ти ти) шта зна чи до тич на реч; а ипак је бо ље 
ако пи сац ка же да не ко се ди на ће пен ку не го да 
је ре као да не ко се ди на јед ном од кри ла, гор-
њем или до њем, ко ја су у ста рин ским ду ћа ни ма 
(пар дон: рад ња ма, про дав ни ца ма) слу жи ла ме сто 
вра та, а на до ње се (кри ло) ка да је би ло отво ре но, 
из ла га ла ро ба, а на ње му је кат кад се део тр го вац.

[Напомена о тур ци зми ма и ће пен ку: код оних 
романа који на крају имају реч ник, ја најпре про-
чи там реч ник, на екс, па оно што сам за пам тио то 
је у ре ду, а за оста ло – бо же, по мо зи.]

А са да, по што смо са вла да ли пре по ну тур ци за ма, мо же мо се пре пу-
сти ти ужи ва њу Ан дри ће вог узорногстила. Јер ње гов стил је уз о ран: 
мно ги кри ти ча ри и је зи ча ри сма тра ју да је у Ан дри ће вом је зи ку и сти-
лу по стиг нут вр ху нац оно га че му је те ме ље по ло жио вук Ка ра џић.

Узор ност Ан дри ће вог сти ла са сто ји се у то ме што у ње му не ма ни-
чег упа дљи вог, не при род ног и пре те ра ног. ње гов стил је бли зак ле пом 
и чи стом на род ном го во ру, али ипак сто ји – а то је ње го ва „тај на” – на 
ви шем сте пе ну.

текст се чи та ла ко, али не мо же се олако „пре ле та ти”, јер се у том 
слу чају гу бе де та љи, спо ред не ре че ни це и до пу не. А по мо ћу њих се по-
вр ши на про ду б љу је.

Андрић прима нобелову награду 
(1961)
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ево је дан де таљ, ти пи чан за Ан дри ћев стил:

Зи ма ко ја је та да на ста ла би ла је те шка. све што је би ло већ сре ђе но по авли-
ја ма и ко ше ви ма: др во, жи то, се но, од не ла је по пла ва; ва ља ло је опра ви ти ку ће, 
ста је и огра де, и тра жи ти на ве ре си ју но ву ро бу на ме сто оне ко ја је уни ште на 
по ма га за ма и ду ћа ни ма.

ово су две ре че ни це, јед на крат ка и јед на ду жа: крат ка ре че ни ца 
слу жи као увод у са др жај ду же. обе су ре че ни це сло же не, али пр ва је 
јед но став ни ја а дру га ком пли ко ва ни ја.

У пр вој ре че ни ци је спо ред на ре че ни ца умет ну та у глав ну:
„Зи ма ко ја је та да на ста ла би ла је те шка.” то јест: Зи ма је би ла те шка. 

Ко ја зи ма? Ко ја је та да на ста ла.

Шта мислите ка ква би би ла ин тер пунк ци ја ове ре че ни це код 
Ми ло ша Цр њан ског?

Умет ну та ре че ни ца је крат ка, не раз би ја сми сао 
це ли не. Али ну ди ло би се и јед но став ни је ре ше ње: 
’на ста ла је те шка зи ма.’ Ан дри ће во ре ше ње је ин-
те ре сант ни је од овог. Пи сац из бе га ва ком пли ко-
ва не струк ту ре, али се кло ни и при ми тив не јед но-
став но сти.

Дру га ре че ни ца је сло же ни ја. она раз ви ја са др-
жај ко ји је на ја вљен у прет ход ној крат кој ре че ни-
ци (иза ње би мо гла да сто ји и дво тач ка).

Ду жа ре че ни ца је са зда на од две ре че ни це:

1. све што је би ло већ сре ђе но по авли ја ма и ко ше ви ма: 
др во, жи то, се но, од не ла је по пла ва;

2. ва ља ло је опра ви ти ку ће, ста је и огра де, и тра жи ти на 
ве ре си ју но ву ро бу на ме сто оне ко ја је уни ште на по ма га-
за ма и ду ћа ни ма.

Ре че ни це су ра ста вље не тач ком и за пе том, ма да би на том ме сту 
мо гла да сто ји и тач ка. Али то би опет би ло јед но став ни је ре ше ње; Ан-
дрић би ра оно ди на мич ни је; ре че ни ца ти ме по ста је ин те ре сант ни ја, но 
чи та ње ни је оте жа но.

и пр ви и дру ги део ре че ни це са др жи по јед ну сло же ну ре че ни цу. 
(има мо да кле јед ну ве ћу сло же ну ре че ни цу, са ста вље ну од сло же них 
ре че ни ца.)

 Пр ва ре че ни ца има три де ла: глав ну ре че ни цу, у ко јој се ка же да је 
’по пла ва од не ла’ (не што). Шта је од не ла по пла ва? „све што је би ло већ 
сре ђе но по авли ја ма и ко ше ви ма”. то је за ви сна ре че ни ца (у њој је из-

сарајево, Ферхад-бегова џамија
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ра жен обје кат глав не ре че ни це). За ви сној ре че ни ци је још до да то на-
бра ја ње оно га што је би ло већ сре ђе но по авли ја ма и ко ше ви ма: „др во, 
жи то, се но”.

обич ни ји об лик ове ре че ни це гла сио би ова ко: ’По пла ва је од не ла 
све што је би ло већ сре ђе но по авли ја ма и ко ше ви ма: др во, жи то, се но.’ 
Ан дрић би ра нео бич ни ји об лик, ин вер зи ју: глав ну ре че ни цу ста вља иза 
спо ред не. са др жај ни је на ру шен, али је по стиг ну та стил ска ди на ми ка.

Дру га ре че ни ца је та ко ђе сло же на, са др жи две не за ви сно сло же не 
ре че ни це: 1. „ва ља ло је опра ви ти ку ће, ста је и огра де” и 2. „тра жи ти на 
ве ре си ју но ву ро бу на ме сто оне…” на ме сто ко је ро бе тре ба тра жи ти 
но ву ро бу? на ме сто оне „ко ја је уни ште на по ма га за ма и ду ћа ни ма”. Да-
кле не за ви сна ре че ни ца бр. 2 има јед ну за ви сну ре че ни цу.

Це ла ре че ни ца има два бло ка, 
а и је дан и дру ги има ју по три де-
ла. струк ту ра је сло же на, али си-
ме трич на, ја сна и пре глед на. све 
је ре че но ле по и уред но на ву-
ков ском на род ном књи жев ном 
је зи ку, али ви со ко из над про стог 
на род ног го во ра.

остА лА де лА иве 
АндрићА

Трав нич ка хро ни ка (1945, ро-
ман) – рад ња се од и гра ва по чет-
ком 19. ве ка у трав ни ку, у та мо-
шњим ди пло мат ским кру го ви-
ма, кроз њу Ан дрић при ка зу је 
од но се ис то ка и За па да у до ба на по ле о но вих ра то ва, по мо ћу сли ка ња 
суд би не ли ко ва фран цу ског и аустриј ског кон зу ла и тур ског па ше у 
трав ни ку.

Го спо ђи ца (1945, ро ман) – при ка зу је жи вот јед не жен ске твр ди це и 
зе ле на ши це ко ја је по ре клом из са ра је ва, а ка сни је до спе ва у Бе о град и 
про во ди свој жи вот у ба нал но сти ма и све ве ћој оса ми.

Про кле та авли ја (1954, кра так ро ман) – у ца ри град ском за тво ру за-
тво ре ни ци јед ни дру гим пре при ча ва ју сво је жи вот не при че. Де ло при-
ка зу је рад ма ши не ри је вла сти ко ја сла ма љу де и на осно ву нео бја шњи-
ве слу чај но сти уни шта ва или осло ба ђа зли ков це или не ви не.

Омер па ша Ла тас (1950–1973, не до вр шен ро ман) – об ра ђу је исти-
нит до га ђај: омер па ша је 1850. по слат у са ра је во са за дат ком да угу ши 
бу ну бо сан ских ага и бе го ва про тив сул та на.

Је ле на, же на ко је не ма (1962, но ве ла) – при ча о иде ал ној же ни, ко ја 
не по сто ји.

сарајево, православна саборна црква и католичка 
катедрала
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де Сан ка макСимовић
(1898–1993)

Жи вот

Ро ђе на је у Ра бро ви ци (код ва ље ва), 
али од мах по сле ње ног ро ђе ња по ро ди-
ца се се ли у Бран ко ви ну, где она про во-
ди де тињ ство. Гим на зи ју по ха ђа у ва-
ље ву, по том сту ди ра свет ску књи жев-
ност, оп шту исто ри ју и исто ри ју умет-
но сти на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе-
о гра ду, од ла зи у Па риз на уса вр ша ва ње 
(1924). По сле то га го ди ну да на ра ди у 
учи тељ ској шко лу у Ду бров ни ку, затим 
је у периоду 1926–1941. и 1944–1953. 
гим на зиј ски про фе сор у Бе о гра ду. – 
Уми ре у ду бо кој ста ро сти у Бе о гра ду, 
са хра ње на је у Бран ко ви ни.

Књи жев ни рад

1. Де сан ка Мак си мо вић на сту па сре-
ди ном 1920-их го ди на: пр ва ње на збир-

ка песама из ла зи 1924, под јед но став ним на сло вом Пе сме. од та да па 
до ста ро сти пи ше и об ја вљу је сво ја лир ска оства ре ња у ни зу збир ки 
пе са ма.

2. Јед на је од нај по пу лар ни јих срп ских пи са ца за де цу. У том жан ру 
пи са ла је пе сме, при че и ро ма не. од ње них при ча за де цу нај по зна ти ја 
је Ср це лут ке спа ваљ ке, а од омла дин ских ро ма на Бун то ван раз ред.

сетите се њених песама које сте упознали у основној школи и објасните за-
што су оне толико популарне.

Пе сни штво

ње но пе сни штво има ло је три ве ће фа зе:
– 1920–30-их го ди на пи ше ин тим не и су бјек тив не пе сме о љу ба-
ви, о при ро ди, о пе снич ком по зи ву,
– за вре ме Дру гог свет ског ра та пи ше ро до љу би ву и ху ма ни стич-
ку по е зи ју о тра ге ди ји на ро да под оку па ци јом и о бор би за осло-
бо ђе ње,
– у дру гој по ло ви ни 20. ве ка пи ше пе сме о исто риј ској суд би ни 
срп ског на ро да и о сопственом жи вот ном ис ку ству и пред о се ћа ју 
смр ти.
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„Про лећ нА Пе сМА”

ово је нај ти пич ни је де ло пр вог пе ри о да по е зи је Де сан ке Мак си мо-
вић. Кроз цен трал ни мо тив ове пе сме из ре че но је све што је пе сни ки њу 
та да уз бу ђи ва ло.

Пр ва стро фа

По ла зи ште је на зна че но у на сло ву (про ле ће), а цен трал ни мо тив је 
са оп штен у пр вој стро фи:

осе ћам ве че рас, док по сма трам ла сте 
и пу пољ ке ра не, 
ка ко срцемо је по ла га но ра сте, 
ко ви дик у ле пе на сме ја не да не.

У фокусу је срце, а цен трал ни мо тив је осе ћај ка ко ср це ра сте.
Мла да пе сни ки ња ка зу је не што што је у исто ри ји по е зи је би ло ис-

ка зи ва но већ ми ли он пу та (са свим тач но: 1,178.639 пу та; онај ко ми 
не ве ру је, не ка пре бро ји по но во, сам). Шта ви ше, ово смо и са ми зна ли 
(осе ћа ли смо сва ког про ле ћа). За ово нам ни је по треб на по е зи ја. или 
баш обрат но? Мо жда нам се по е зи ја сви ђа упра во он да ка да ка зу је оно 
што смо и са ми до жи ве ли? (Пред лог за ком про мис: има и ова кве по е зи-
је, но и та кве ко ја нам се сви ђа за то што се у њој ис ка зу је оно што је за 
нас пот пу но но во.)

ова око сни ца пе сме са зда на је од ап стракт них еле ме на та: ра ди се о 
осе ћа њи ма – лир ски су бјект осе ћа ка ко му ср це ра сте (а мо же мо би ти 
си гур ни да не чи та мо кар ди о ло шку ди јаг но зу).

на тој ап стракт ној око сни ци је из гра ђе на кон крет на сли ка.
Пе сни ки ња по сма тра ла сте и ра не пу пољ ке. то су сим бо ли про ле ћа, 

на зна че ног у на сло ву пе сме. осим то га, ови сим бо ли су кон крет ни и ви-
зу ел ни: ми сле ћи на ла сте, ми ви ди мо не бо ко јим оне ле те, а ми сле ћи на 
пу пољ ке, ми ви ди мо др ве ће и гра ње и це лу при ро ду. еле гант но и ла ко, 
са све га две ре чи (ла сте, пу пољ ци), об у хва ћен је цео ко смос: не бо и зе-
мља, бес крај и при ро да.

До жи вљај се од и гра ва у кон крет ном а исто вре ме но ко смич ком про-
сто ру: пе сни ки њи но ср це ра сте за то што по сма тра ла сте и пу пољ ке.

По том се ни вои спа ја ју: ап стракт ни до жи вљај да „ср це ра сте” до би ја 
из раз у кон крет ном ни воу: ср це се по на ша као ви дик ко ји по ста је све 
ши ри и ве ћи („ле пе на сме ја не да не”), по глед до пи ре све да ље и да ље.

У овом тре ћем де лу сли ке на ла зи се пер со ни фи ка ци ја: да ни су „на-
сме ја ни” као људ ско ли це. опет еле гант но и ла ко, по мо ћу све га јед не 
ре чи, оби чан из раз „ле пи да ни” по ста је сли ко вит: „на сме ја не да не” сли-
кар не би умео да пред ста ви фи гу ра тив но, али чи та о цу овог сти ха то не 
пред ста вља ни ка кву по те шко ћу.
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Дру га стро фа

…на ста вља ре че ни цу из прет ход не стро фе, да кле „осе ћам”:

ка ко с мла дим би љем по ста је све веће 
и лако к’о кри ло, 
и ка ко му це ло јед но не бо сре ће 
и па као бо ла не би до ста би ло;

о ко ме је ов де реч? У об зир до ла зе ср це и ви дик, али гра ма тич ки об-
ли ци по твр ђу ју да је реч о ср цу: ср це по ста је све веће и лако (ви дик би 
мо рао да бу де све ве ћи и лак).

но по ло ги ци сли ке ипак је реч и о ви ди ку: јер мла до би ље при па да 
ви ди ку а не ср цу, као што је и не бо део ви ди ка, а не ср ца.

Ми, читаоци песме, да клезнамо да се ра ди о ср цу, а ви ди мо огро ман 
ви дик пун мла дог би ља. тај ви дик је та ко ве лик да га ни не бо не мо же 
пре кри ти.

Али као што је ви дик са мо ме та фо ра за ср це, та ко ни не бо ни је пра-
во, не го је то сре ћа: емо ци ја ко ја вла да ср цем. А на ве де на је и су прот-
ност сре ће: „па као бо ла”. По ста вље на је це ла ска ла: не бо и па као, сре ћа 
и бол (не бо сре ће и па као бо ла). не бо и па као су ви зу ел ни еле мен ти, 
сре ћа и бол су емо ци је.

ова стро фа ка же да је ср це у про ле ће по ста ло та ко ве ли ко да га ни 
соп стве не емо ци је не мо гу пре кри ти.

Тре ћа стро фа

…још увек на ста вља исту ре че ни цу. и на да ље је реч о ср цу:

ка ко чезне за свим што би жи вот мог’о 
ле пог да му да де, 
и да му ни че га не би би ло мно го: 
та ко су ве ли ке че жње му и на де.

ов де не ма ви зу ел не па ра ле ле, све се од но си на ср це и на емо ци је. ис-
ти чу се че жње ср ца, ко је су бес крај не: ср цу „ни че га не би би ло мно го”, 
ка же се у 3. сти ху.

Че твр та и пе та стро фа

ов де по чи ње но ва ре че ни ца ко ју отва ра иста реч као пр ву ре че ни цу: 
„осе ћам…” тим по на вља њем на го ве шта ва се ка рак тер оно га што сле ди: 
са да ће мо исту ствар са гле да ти из не ког дру гог угла, мо жда на оп шти-
јем и ви шем сте пе ну.

на пре о крет ука зу је и реч „до сад”: до сад је све би ло она ко, а од сад је 
ова ко:
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осе ћам да до сад све је би ло ша ла 
мо га ср ца вре ла; 
да још ни ком ни сам љубав сво ју да ла 
ко ли ко бих мо гла и ко ли ко хте ла;

но ва ре че ни ца за и ста до но си ви ше но во сти. ис каз је кон крет ни ји и 
су бјек тив ни ји.

Ра ни је је из ра же но са мо уоп ште но про лећ но рас по ло же ње ка да у 
скло пу бу ђе ња при ро де ра сте и на ше ср це.

са да је из зби ра оп штих про лећ них рас по ло же ња из дво је на љубав.
о љу ба ви пе сни ки ња да је свој спе ци фи чан, су бјек тив ни ис каз – каже 

да сво ју љу бав још ни ком ни је да ла у оној ме ри ко ли ко би то мо гла и 
хте ла.

До те спо зна је пе сни ки ња до ла зи за хва љу ју ћи 
про лећ ном рас по ло же њу усред ко јег от кри ва пра-
ве ди мен зи је сво га ср ца: са зна је да су пра ве ди мен-
зи је ње ног ср ца – бес крај не:

да има у ме ни це ла не жна пли ма 
ре чи не ре че ни’, 
да бих ср це мо гла по кла ња ти сви ма 
и да опет мно го оста не га ме ни.

По ла зни мо тив пе сме је при ро да а за вр шни мо-
тив је љу бав. Али ова пе сма ни је пра ва љу бав на, не 
го во ри о љу ба ви пре ма не ком, не го о са мој љу ба ви 
као људ ском осе ћа њу.

да ли је атмосфера пе сме срећ на или ту жна, оп ти-
ми стич ка или пе си ми стич ка?

Фор ма

Пе сма је на пи са на у ка тре ни ма (стро фа ма од че ти ри сти ха). сти хо ви 
су два на е стер ци са це зу ром у сре ди ни (6 + 6). из у зе так је дру ги стих, 
ко ји је у сва кој стро фи пре по ло вљен: то је ше сте рац (по ло ви на два на-
е стер ца).

Ри ме су укр ште не (abab). Увек су дво сло жне (плима – свима, не ре че
ни’ – мени) и сва ка се реч на кра ју сти ха за вр ша ва са мо гла сни ком.

За хва љу ју ћи та квој рит мич кој струк ту ри и чи стом ри мо ва њу, пе сма 
је ја ко му зи кал на.

стихом у два на е стер цу оства ру је ти пич ну пе снич ку фор му срп ске 
мо дер не, али пре се ца њем и скра ћи ва њем два на е стера ца у дру гом сти-
ху ипак уно си и не што но во: не што ин ди ви ду ал но и нео бич но: не што 
чиме раз би ја мо но то ни ју.

десанка Максимовић у 
младости
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Пре по ло вљен стих увек за тва ра не ку ми са о ну је ди ни цу. из о ста вље-
на дру га по ло ви на сти ха има функ ци ју „па у зе за раз ми шља ње”. на при-
мер у пр вој стро фи:

1.мисаоосе ћам ве че рас, док по сма трам ла сте
                    и пу пољ ке ра не,

2.мисаока ко ср це мо је по ла га но ра сте 
                    к’о ви дик у ле пе, на сме ја не да не

Про ве рите исту по де лу у оста лим стро фа ма.

У па у зи пре по ло вље ног сти ха сле же се у чи та о че вој све сти оно што 
је до тле би ло ре че но и бу ди се ра до зна лост пре ма оно ме што је на го-
ве ште но. (Јер по лу стих за тва ра са мо ми са о ну је ди ни цу, али ни ка да не 
за тва ра ре че ни цу.)

Је зич ки је пе сма вр ло ја сна, ла ко ра зу мљи ва, упр кос то ме што има 
све га две ду гач ке ре че ни це. Али де ло ви ду гач ких ре че ни ца ни су ни ду-
гач ки ни ком пли ко ва ни, а сме ште ни су у ло гич ном ре до сле ду.

Ма ло гра ма ти ке: ана ли зи рај те струк ту ру обе ре че ни це.

Ми са о ном скла ду у пра ће њу до жи вља ја од при ро де до љу ба ви, од го-
ва ра склад ме ло ди је, фор ме и је зи ка.

„стреП ЊА”
ово је већ пра ва љу бав на пе сма: лир ски су бјект упу ћу је сво је ре чи 

лир ском објек ту – пе сни ки ња го во ри оно ме у ко га је за љу бље на.
Али лир ски су бјект са оп шта ва чуд не ства ри:

не, не мој ми при ћи! Хо ћу из да ле ка 
да во лим и же лим ока тво ја два.

не зна мо ка ко је лир ски објект ре а го вао. Уоста лом, пи та ње је да ли 
се лир ски су бјект обра ћао кон крет ном лир ском објек ту или не кој фик-
ци ји.

У ци ти ра ном увод ном дво сти ху има не ко ли ко кључ них еле ме на та 
ко је тре ба по гле да ти па жљи во.

Је згро са др жа ја је оно пр во: „не мој ми при ћи”. ово ме при па да и оно 
„хо ћу из да ле ка”. Дов де је све ја сно. Али шта „хо ће” лир ски су бјект? ту 
нам тре ба оштро око.

„Хо ћу” да „во лим” и – па жња! – хо ћу да „же лим”.
Аха: уколико би се же ља оства ри ла, ви ше не би би ло шта да се же-

ли. Украт ко: оства рен сан – ви ше ни је сан. Ја сно сто ји то у дру гом де лу 
стро фе:
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Јер сре ћа је ле па са мо док се че ка, 
док од се бе са мо на го ве штај да.

Пре о ста ле две стро фе по на вља ју и раз ви ја ју исту ми сао: све оно што 
чо век во ли и же ли, леп ше је у ма шти не го у ствар но сти, у же љи не го у 
оства ре њу:

не, не мој ми при ћи! има ви ше дра жи 
ова слат ка стреп ња, че ка ње и стра’. 
све је мно го леп ше дон де док се тра жи, 
о че му се са мо тек по слут њи зна. 
 
не, не мој ми при ћи! на што то, и че му? 
из да ле ка са мо све к’о зве зда сја; 
из да ле ка са мо ди ви мо се све му. 
не, нек’ ми не при ђу ока тво ја два.

ова ми сао (или емоција?) под се ћа на иде ал ле по те у по е зи ји мо-
дер не, али и ши ре: то је иде а ли стич ко схва та ње, по ре клом из ан тич ке 
грч ке фи ло зо фи је. У том сми слу ова пе сма го во ри о пла тон ској љу ба ви 
(иде ал на ду хов на љу бав без чул не ре а ли за ци је; на зив по грч ком фи ло-
зо фу Пла то ну).

Фор ма

Пе сма је на пи са на у ка тре ни ма.
не пар ни сти хо ви су два на е стер ци (6 + 6), пар ни сти хо ви су је да на е-

стер ци (6 + 5).
Ри ме су укр ште не (abab).
У два на е стер ци ма је ри ма увек дво сло жна (жен ска ри ма):
дражи – тражи,
у је да на е стер ци ма је увек јед но сло жна (му шка ри ма):
два – да.
Ком би на ци ја два на е стер ца и је да на е стер ца би ла је оми ље на фор ма 

срп ске по е зи је мо дер не, да кле Де сан ка Мак си мо вић ни је бе жа ла од ко-
ри шће ња ра ни јих об ли ка као аван гар ди сти.

ВРСТЕ РИМЕ — пар на ри ма је ка да се ри му ју сти хо ви ко ји сто је не-
по сред но је дан иза дру гог (аа); укр ште на ри ма је ка да се ри му ју 

пар ни и не пар ни сти хо ви (аbab), об гр ље на ри ма је ка да око пар не 
ри ме  сто ји раз мак ну та рима (ab ba).

нађите примере за различите врсте римовања и упоредите их по ефекту: 
ко ја је звучнија („лепша”, „боља”). размислите о узроку постојања разних ти-
пова риме и покушајте одредити њихову функцију.

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



114

„оПо Ме нА”
ово је љу бав на пе сма – и хим на му зи ци.
Увод на стро фа (ко ја ће би ти и ре френ) гла си ова ко:

Чуј, ре ћи ћу ти сво ју тај ну: 
не оста вљај ме ни кад са му 
кад не ко сви ра.

Пр ви део пе сме

По сле увод не стро фе, пе сни ки ња твр ди да је му зи ка све моћ на, и да 
под деј ством му зи ке и пе сни ки ња по ста је та ква: све моћ на или ба рем 
спрем на на све. спрем на је да учи ни све оно што ина че не би учи ни ла.

У пр вом де лу пе сме ре ђа ју се вер зи је тих опа сно сти.
Под деј ством му зи ке:
– мо гла би уобра зи ти да су не ке обич не очи ду бо ке (2. стро фа),
– мо гла би да пру жи ру ке сва ком (3. стро фа),
– мо гла би по ми сли ти да је крат ка јед но днев на љу бав слат ка (4. 

стро фа).
Пе та стро фа на ста вља на бра ја ње, али на ње ном кра ју сто ји по ен та, 

по мо ћу ко је се хим на љу ба ви пре о бра зу је у љу бав ни ис каз:

или мо гу ком ре ћи у то ме 
ча су чу де сно сјај ну 
пре дра гу ми тај ну: 
ко ли ко те во лим.

По сле ово га се пр ви део пе сме за вр ша ва де ли мич ним по на вља њем 
пр ве стро фе:

о, не оста вљај ме ни кад са му 
кад не ко сви ра.

Дру ги део пе сме

У пр вом де лу су на ве де ни кон крет ни при ме ри за оно шта се мо же 
де се ти ка да пе сни ки ња слу ша му зи ку.

са да се иста ствар раз ма тра на оп шти јем ни воу.
У дру гом де лу има мо че ти ри стро фе ко је по чи њу јед на ко са „Учи ни-

ће ми се…” (Уч1, Уч2, Уч3, Уч4).
из ме ђу Уч2 и Уч3, да кле си ме трич но у сре ди ни овог де ла, на ла зи се 

ре френ „о, не оста вљај ме ни кад са му, / кад не ко сви ра”. (Ре френ је угра-
ђен и у по след њу стро фу као њен за вр ше так.)

стро фе Уч1 и Уч2 из но се две су прот не стра не исте ми сли.
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У стро фи Уч1 пе сни ки ња ка же да би под деј ством му зи ке мо гла по-
ми сли ти да „је ди на драж је / во ле ти се бе у са мо ћи”, но у стро фи Уч2 
из ра жа ва свој страх да јој се мо же учи ни ти „од већ ту жно / има ти се бе, 
а про ла зан би ти”.

су ма овог де ла на ла зи се у два по след ња сти ха Уч2:

учи ни ће ми се од већ ма ло 
и ми сли ти, и во ле ти, и сни ти.

По сле то га до ла зи ре френ: опет 
је за вр ше на јед на це ли на.

У пр вом де лу стро фе Уч3 (ко ја је 
за пра во Уч3а + Уч3b) ка же се ово:

Учи ни ће ми се: не где у шу ми 
по но во све мо је су зе те ку 
кроз са мо ни кле не ке че сме.

ве руј мо сво јим очи ма: ово је су-
ма тра и зам!

По но ви те оно што већ зна те о то-
ме (в. код Цр њан ског).

У на став ку ове стро фе (Уч3b) на-
ла зи се нај чуд ни ја (мо жда нај леп-
ша) сли ка це ле пе сме: ви зи ја цр ног 
леп ти ра ко ји кру жи над те шком (!) 
во дом и сво јим кри лом ис пи су је на 
во ди не ке ре чи, ко је не ком при ли-
ком не ко ни је смео да из го во ри:

Учи ни ће ми се: црн леп тир је дан 
по те шкој во ди кри лом ша ра 
што не кад не ко ре ћи ми не сме.

За вр шна стро фа – вр ло ло гич но (до след но про ми шље но) – спа ја мо-
тив му зи ке с мо ти вом љу ба ви: пе ва ње са ср цем:

Учи ни ће ми се: не где кроз та му 
не ко пе ва, и гор ким цве том 
кр ва вог ср ца у ра ну ди ра. 
о, не оста вљај ме ни кад са му, 
ни кад са му 
кад не ко сви ра.

Павле блесић: Медаљон (1963)
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Фор ма

стро фе су раз ли чи те: дво стих, тро стих, ка трен (стро фа од че ти ри 
сти ха) и се сти на (стро фа од шест сти хо ва).

сти хо ви су не јед на ки, без ша бло на, али ни су са свим сло бод ни (у пр-
вом де лу пе сме су кра ћи, у дру гом де лу су ду жи).

Ри мо ва ња има у це лој пе сми, али фор му ла ни је иста: увек за ви си од 
вр сте стро фе.

ва жну уло гу има ју и не ри мо ва ни сти хо ви: њи хо ва звуч на вред ност 
по ти че упра во из њи хо ве раз ли ке од ри мо ва не ве ћи не. та ква је од мах 
пр ва стро фа:

Чуј, ре ћи ћу ти сво ју тај ну: 
не оста вљај ме ни кад са му 
кад не ко сви ра.

Раз ли чит у рит му и не ри мо ван, за вр шни стих се ис ти че као по ен та.
су мар но о фор ми: ра зно ли ке стро фе и не јед на ки а ипак до не кле ве-

за ни сти хо ви де лу ју као да је ово текст не ког шла ге ра, као да су сти хо ви 
пи са ни на ме ло ди ју не ке му зич ке ком по зи ци је. тај ути сак по твр ђу је се 
и ре фре ном.

на го во ри те чла но ве му зич ког кру жо ка да ком по ну ју ме ло ди ју на текст ове 
пе сме.

„тА квА сАМ јА”
овом пе смом се за вр ша ва пр ва збир ка Де сан ке Мак си мо вић (Пе сме, 

1924).
Ка ко на слов на ја вљу је, ово је ис по вед на пе сма. Пе сни ки ња го во ри о 

се би и о сво јим ми сли ма о жи во ту и умет но сти.

одав но сам, су гра ђа ни че сти ти, 
из ми ре ња за ста ву бе лу 
на ср це сво је по бо ла. 
све ми је сад све јед но 
и рав но до мо ра; 
си та сам и мр жња и љу ба ви 
и ћу та ња и ро мо ра. 
За ва шу бор бу жи вот ну 
ја не мам свој ства. 
Асрцемије,међутим,вечножедно
свегаонога,чегајесито; 
и умр ло би, ако би у да ну 
има ло час спо кој ства.
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на осно ву под ву че них и ис так ну тих де ло ва мо же мо за кљу чи ти да се 
у пе сми по ста вља про бле ма ти ка по зна та из Ма но ве но ве ле То нио Кре
гер – суд би на умет ни ка и гра ђа ни на, про блем „ку ле од сло но ва че”: оно 
што је пе сни ци ма мо дер не из гле да ло ла ким и јед но сми сле ним (ари-
сто крат ско по вла че ње или бо ем ско бек ство од све та), мо дер ни сти ма 
из гле да као про блем.

Де сан ка Мак си мо вић у овој пе сми го во ри о том про бле му из угла 
мла де же не и мла де пе сни ки ње:

ни ср ца не мам ва шег, гра ђа ни че сти ти, 
јер бес крај но во лим не ко га 
иза оних на ви ди ку ата ра. 
За ње гов бих осмех је ди ни 
по шла пре ко во да и ва та ра, 
пре ко ур ви на и бре го ва, 
одав де на дан и ноћ хо да; 
па ипак ње го ва 
не бих мо гла би ти, 
ни ти ће љу бав мо ја за њим 
икаддругогарода
допесамаимати.

„кр вА вА бАј кА”
сво је ро до љу би ве пе сме пи са не 

за вре ме Дру гог свет ског ра та и по-
сле ње га Де сан ка Мак си мо вић об-
ја вљу је у сво јој збир ци Отаџ би но, 
ту сам (1951).

из овог те мат ског кру га нај по-
зна ти ја је ње на ба ла да Кр ва ва бај
ка, пи са на о стре ља ним кра гу је вач-
ким ђа ци ма 1941, ка да су не мач ки 
фа ши сти код Кра гу јев ца по гу би ли 
се дам хи ља да ци ви ла и сту де на та 
и де це, а ме ђу њи ма и ученика гим-
на зиј ског раз ре да V/3.

Погледајте приложену сли ку спо-
мен ка код кра гу јев ца.

Пе сма по чи ње су мар ном стро-
фом, ко ја ће још два пу та би ти по-
но вље на као ре френ: споменик V/3 (пето три) код крагујевца
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Би ло је то у не кој зе мљи се ља ка 
на бр до ви том Бал ка ну, 
умр ла је му че нич ком смр ћу  
че та ђа ка 
у јед ном да ну.

По сле ове стро фе и ње них по на вља ња на ла зе се стро фе у ко ји ма се 
опи су је школ ски жи вот стре ља них уче ни ка. на во де се ка рак те ри стич-
ни де та љи из школ ске сва ко дне ви це: ђач ке тор бе, ма те ма тич ки за да-
ци, пе ти це и двој ке, пе сми це пи са не у по та ји…

на бра ја ње је мал те не про за ич но, али упра во за то је и по тре сно: оби-
чан ђач ки жи вот – у кон тра сту са ужа сом смр ти.

Пе сни ки ња не ко ри сти ја ке ре чи ни ти ко мен та ри ше зло чин: чак и 
не спо ми ње по чи ни о це. сна га ис ка за је у јед но став но сти: тра ге ди ја је 
то ли ко ја ка да би ја ке ре чи де ло ва ле су ви шно и бле до.

ипак, јед но став ност пе сме је све ча на, пе сма има свој ри там у сти хо-
ви ма и у ком по зи ци ји с по на вља њем су мар не стро фе као ре фре на.

тај уз др жа ни све ча ни го вор под се ћа на го вор хо ро ва у ан тич ким тра-
ге ди ја ма.

По но вите шта зна те о со фо кло вој трагедији Ан ти го на (уџ бе ник за 9, раз-
ред, стр. 87–92).

„трА ЖиМ По Ми ло вА Ње”
 (1965, збир ка пе са ма)

ова је збир ка зна чај на у сво јој це ли ни, као ком по зи ци ја.
Књи га је осми шље на као ди ја лог пе сни ки ње с Ду ша но вим за ко ни-

ком.

Ду ша нов за ко ник (1349–1354): збор ник за ко на сред њо ве ков не ср би је, са-
ста вљен у до ба ца ра Ду ша на. са др жи за ко не о цр кви, о по вла сти ца ма и ду-
жно сти ма вла сте ле и сло бод них љу ди, о оба ве за ма се ба ра (за ви сног ста-
нов ни штва), о ка зна ма за раз ли чи та кри вич на де ла и дру ге пре сту пе.

на сло ви по је ди них пе са ма на зна чу ју оно га за ко га се у да тој пе сми 
тра жи по ми ло ва ње, а пе сме по чи њу обра ћа њем пе сни ки ње ца ру или 
ње го вом за ко ни ку.

на при мер пе сма За зе мљу убо гу ку да вој ска про ђе по чи ње ова ко:

Ца ре Ду ша не, 
тра жим по ми ло ва ње 
за зе мљу убо гу ку да вој ска про ђе,
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По сле то га сле де раз ло зи за по-
ми ло ва ње:

јер зе мља је та ква, 
она во ли кад је об ра сте тра ва, 
кад у по љу чу је го вор чо ве ка, 
она не во ли да оста не са ма, 
она вoли да је бу ди му ка ње кра ва, 
да је успа вљу је ја га ња ца бле ка. 
[…]

Глав на иде ја

Глав на иде ја збир ке је прашта
ње.

на иде ју пра шта ња ука зу је реч 
„по ми ло ва ње” у на сло ву збир ке.

та реч је кључ на, при па да у исти мах прав ном жар го ну и реч ни ку ху-
ма ни стич ке ети ке. За кон и чо век – то су две обла сти чи ји од нос пе сме 
ис пи ту ју.

Књи га из ра жа ва те зу да без пра шта ња не ма жи во та. Ако чо век ни је 
са вр шен, он да ни за кон ни је пра ве дан: ди ја лог се во ди са за ко ном ко ји 
су утвр ди ли љу ди.

Мо ра да по сто ји не што чи ме се мо же ис пра ви ти не из бе жна не пра-
вед ност људ ског за ко на. то је пра шта ње.

Је дан од при ме ра на ла зи се у пе сми у ко јој се тра жи по ми ло ва ње За 
не рот ки ње. У њој се ис ка зу је су мар на ми сао пра шта ња, ка да пе сни ки-
ња по во дом не рот ки ња тра жи по ми ло ва ње:

За сва ко га ко ји из ла зи из ре да 
сва ко днев на, 
на вик ну та, 
ко ји оп чи њен лу та 
не куд ван дру ма древ на.

„не МАМ ви Ше вре Ме нА”
ово је пе сма из исто и ме не збир ке (Не мам ви ше вре ме на, 1974), у ко-

јој се пе сни ки ња су о ча ва са спо зна јом не ми нов не про ла зно сти.
Глав на емо ци ја ни је страх од ста ре ња и смр ти, не го уви ђа ње чи ње-

ни це да је пе сни ки њи пре о ста ло кра ће жи вот но вре ме од оно га ко је је 
ми ну ло. 

У ду жем ми ну лом вре ме ну ста ло жи ло се ис ку ство, ску пља ла се жи-
вот на му дрост. то је ве ли ко бла го, али ујед но и ве ли ка од го вор ност: 

странице из душановог законика
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тре ба га су ми ра ти и оста ви ти у ама нет. За то пе сни ки ња „не ма ви ше 
вре ме на” за све сит ни це ко је су је ра ни је за ни ма ле: у пре о ста лом вре-
ме ну тре ба да оба ви нај ва жни је по сло ве.

о то ме го во ри ова пе сма:

не мам ви ше вре ме на за ду ге ре че ни це,  
не мам кад да пре го ва рам,

Пе сни ки ња са оп шта ва са мо су шти не:

от ку ца вам по ру ке као те ле гра ме.

и та ко, усред сре ђи ва њем на су шти не, уме сто па нич не жур бе, по сти-
же се не ки но ви мир, от кри ва ју се но ве – или за бо ра вље не – ства ри, и 
оно што је нај бит ни је у њи ма.

не мам вре ме на да ишта из у ча вам, 
не мам вре ме на сад за ана ли зе,  
за ме не је во да са да са мо во да  
као кад сам је пи ла са кла ден ца;

не ма ви ше мла да лач ке раз и гра но сти и сре ће, али не ма ни ста рач ког 
кло ну ћа и пе си ми зма. из пе сме зра чи му дро ми ре ње са суд би ном, су-
ми ра ње јед ног жи во та, ко ји се до ду ше при бли жио кра ју, али ни је био 
пра зан и бе сми слен.

Ми сАо, осе ћА Ње и сли кА

Сло је ви по е зи је Десанке Максимовић

Ле ти мич ним чи та њем пе са ма Де сан ке Мак си мо вић сти че се ути сак 
да је она пи са ла ле пе и ја сне, ла ко ра зу мљи ве и јед но став не пе сме. Па-
жљи ви је чи та ње, ме ђу тим, от кри ва да су ње не пе сме и те ка ко сло же не, 
али то не на ру ша ва њи хо ву ја сно ћу и ра зу мљи вост.

При мер за то мо же да бу де ње на пе сма Опо ру ка (из збир ке Не мам 
ви ше вре ме на). на слов пе сме зна чи ’те ста мент’, а пр ви стих сход но то ме 
гла си ова ко:

оста ви ћу вам је ди но ре чи

ово је вр ло јед но став на (ла ко ра зу мљи ва) из ја ва и ја сна мисао: пе-
сник за ве шта ва сво је ре чи (сво је пе сме).

По сле то га сле ди на бра ја ње оних ре чи ко је пе сни ки ња за ве шта ва.
те ре чи су:
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1. ис ко па не из ду би не слу ха (као бла го из кла ден ца) – сли ка, про ши-
ре на сли ком,

2. на сле ђе не од ве тро ве фру ле,
3. ис ко ва не где се срп ку је,
4. оте те с кљу на пти ци (ко ја ле ти над обла ци ма) – сли ка, про ши ре на 

сли ком,
5. ис пре та не1 на ог њи шту (ко је зна ју тај ну ва тре и пе пе ла) – сли ка, 

про ши ре на сли ком,
6. про чи та не у по гле ди ма,
7. ис трг ну те из пла ча,
8. ко је из ри чу де ца и по нор ни це (ка да пр ви пут угле да ју сун це) – 

сли ка, про ши ре на сли ком.
За ве шта не ре чи су де фи ни са не на осам на чи на, увек 

по мо ћу слике (од ко јих су не ке про ши ре не дру гом сли-
ком).

ове сли ке спа ја ју ап стракт не и ви зу ел не еле мен те.
Ап стракт на је са ма осно ва свих сли ка: то је „реч” као 

по јам и сим бол. (Реч сим бол пе сни штва и пе са ма.)
ви зу ел ним еле мен ти ма се од ре ђу ју за ве шта не ре-

чи: ко па ње из ду би не, бла го у кла ден цу, фру ла, срп, 
пти ца, кљун, обла ци, ог њи ште, ва тра, пе пео, по глед, 
плач, де ца, по нор ни ца, сун це.

све су то по зна те и ре ал не, сва ко днев не ства ри.
Али ов де, у ве за ма ко је су из гра ђе не у пе снич ким 

сли ка ма, обич не ства ри пре ла зе у фан та сти ку: јер не 
мо же се ко па ти у ду би ни слу ха, ве тар не ма фру лу, реч 
се не мо же ко ва ти че ки ћем на на ков њу, пти ца не но си 
ре чи на кљу ну, ре чи се не пе ку на ог њи шту, ре чи ни-
су ис пи са не у по гле ди ма, ре чи се не мо гу ис трг ну ти из 
пла ча, по нор ни це не из ри чу ни ка кве ре чи.

све је то не мо гу ће – али све је то вр ло ле по за ми сли-
во. све су то из у зет но упе ча тљи ве, бра ву ро зне пе снич-
ке сли ке.

оне из ра жа ва ју ја сну ми сао: пе сник оста вља за со бом си ја сет нео бич-
них ре чи: сво је пе сме. ова ја сна ми сао ис ка за на је сли ко ви то.

сли ке бу де емо ци ју. о емо ци ја ма је те шко го во ри ти, а мо жда и ни-
је по треб но; ко би знао тач но ре ћи шта осе ћа  ка да про чи та да су ре чи 
оте те са кљу на пти це! но по е зи ја по чи ње баш та мо где оста ли на чи ни 
го во ра пре ста ју.

Упознали сте стваралаштво једне од највећих песникиња српске и светске 
књижевности. размислите о значају женских књижевника. се тите се пес ни-
ки ња у античкој грчкој и српској средњовековној ли те ра тури.

1 испретати – извадити из жара или пепела.

Песникиња у старости
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вељ ко пе тро вић
(1884–1967)

Жи вот

Ро ђен је у сом бо ру, где за вр ша ва гим на зи-
ју. Као пи то мац те ке ли ја ну ма сту ди ра пра ва 
у Пе шти. По сле сту ди ја ра ди у уред ни штву 
ра зних ли сто ва. од 1911. је др жа вља нин 
ср би је. Ра ди као рат ни до пи сник, 1915. по-
вла чи се са срп ском вој ском кроз Ал ба ни ју, 
ра ди у же не ви у про па ганд ном цен тру Ју го-
сло вен ског од бо ра. По сле ра та је за по слен у 
Умет нич ком оде ље њу Ми ни стар ства про све-
те (пр во у но вом са ду, за тим у Бе о гра ду). За 
вре ме Дру гог свет ског ра та нем ци га од во де 
у ло гор на Ба њи ци. По сле 1945. је управ ник 
на род ног му зе ја у Бе о гра ду. из ме ђу 1953. и 
1956. је пред сед ник Ма ти це срп ске, по том 
њен до жи вот ни пред сед ник.

Ства ра ла штво

Пи сао је пе сме и при по вет ке.
По ред књи жев них оства ре ња, на пи сао је мно го сту ди ја, есе ја и кри-

ти ка из обла сти књи жев но сти и ли ков не умет но сти.

Пе сни Штво

на сту па у пр вој де це ни ји 20. ве ка, али не при па да глав ном стру ја њу 
мо дер не. За раз ли ку од сим бо ли ста и де ка дент них, вељ ко Пе тро вић ис-
ка зу је ро до љу бље и за ла га ње за за јед ни цу и за дру ге љу де.

„срП скА зе МЉА”

У овој пе сми да је сим бо ли чан пеј заж у ко јем је срп ска зе мља пред-
ставље на као ди вљи пре део:

ово је зе мља бур ја на и дра ча, 
ово је зе мља плод них сун цо кре та, 
ово је зе мља пи јан ки и пла ча 
и ле гло врап ца ко ји ни ско ле та. 
ово је зе мља бур ја на и дра ча.
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Али упр кос ова квој не га тив ној сли ци, пе сник сво ју пе сму за вр ша ва 
ро до љу би вим ис ка зом:

ово је зе мља про кле та ал’ мо ја; 
ма ће ха мо ја, мо ја ма ти дра га; 
о ја те мр зим, јер те ни ко к’о ја 
не љу би та ко, мо ја ма ти дра га! 
о, ти си зе мља про кле та, ал мо ја!

Упо ре ди те ову пе сму са Ади је вом пе смом A magyar Uga ron.

При По вет ке

При по ве дач ки рад вељ ка Пе тро ви ћа де ли се у две те мат ске гру пе:
1. при по вет ке о умет ни ку и ин те лек ту ал цу ко ји се не укла па у сре-

ди ну у ко јој жи ви.
2. при по вет ке у ко ји ма пи сац при ка зу је жи вот и љу де свог род ног 

кра ја: вој во ди не.
ова дру га гру па је мно го обим ни ја од пр ве.

„МА ли ХУ Ан” 
(1900)

ово је приповеткаоуметнику де ча ку ко ји се 
ис ти че као цир ку ски акро бат, али јед ном при ли-
ком па да са спра ве и уми ре. Ма ли умет ник стра да, 
а ди рек тор цир ку са ја ди ку је – због новчане ште те 
ко ју де ча ко ва смрт на но си фир ми.

Крат ка и фра пант на, ова при по вет ка иде у ред 
при по ве да ка о умет ни ку. и у њој се су прот ста вља-
ју умет ност и жи вот.

Упо ре ди те Петровићеву при по вет ку Мали Хуан с 
Ма  но вом но ве лом То нио Кре гер. – Шта мислите 
за што су циркус и циркуски умет ник по годни за из-
ражавање проблематике „уметник – контра гра ђа-
нин”? (У томе вам може помоћи и при ло же на слика 
Пабла Пикаса.)

[Само за радознале: израз „приповетка о уметнику” користи се као струч-
ни термин (такође и „роман о уметнику”). но будући да је овај склоп мало 
компликован, употребљава се и немачки облик „кунстлерновел” (или 
„кунстлерроман”). Мађарски се каже „művésznovella”, „művészregény”.] 

Пабло Пикасо: Седећи арлекин 
(1923)Eng

ed
él

ye
zé

s a
la

tt!



124

„сА лА ШАр”
ова при по вет ка спа да ме ђу оне у ко ји ма вељ ко Пе тро вић сли ка жи-

вот у сво јој род ној вој во ди ни.
При по вет ка има два де ла, а они су кон траст је дан дру гом.
1. са ла шар Ба би јан од ла зи у град, где ме ђу жу па ниј ском го спо дом 

ис па да сме шан у сво јој се љач кој не у ко сти и јед но став но сти.
2. жу па ниј ски пр ва ци до ла зе у го сте на Ба би ја нов са лаш, где ис па да-

ју сме шни јер се не сна ла зе у јед но став ној и при род ној сре ди ни.
ове при по вет ке су пи са не у тра ди ци ји срп ског ре а ли зма.
Пи сац при ка зу је ша ре ни ло ви ше на ци о нал ног вој во ђан ског све та 

ср ба, Ма ђа ра, Бу ње ва ца. У том све ту вла да сло га ме ђу ма лим љу ди ма, 
али по ли ти ка је пу на су ко ба.

По ја вљу је се и дру штве на те ма ти ка: си ро ма штво и по тла че ност се-
ља ка.

При по вет ке вељ ка Пе тро ви ћа има ју ди на мич ну рад њу са жи вим ди-
ја ло зи ма. Је зик ли ко ва је прот кан ма ђар ским и не мач ким из ра зи ма, ка-
рак те ри стич ним за при ка за ну сре ди ну.

какав предео видите на приложеној слици? опишите њене стилске особине. 
одредите који су они сликарски правци чија средства уметник примењује.

сава Шумановић: Јесењи пут (1941)
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иСи до ра Се ку лић
(1877–1958)

Жи вот

Ро ђе на је у Мо шо ри ну (Бач ка), де тињ ство 
про во ди у Руми, Зе му ну и но вом са ду. Шко ле 
по ха ђа у но вом са ду, сом бо ру (пре па ран ди-
ја: учи тељ ска шко ла) и Бу дим пе шти (Пе да-
го ги јум). Док то ри ра 1922. у не мач кој. Ра ди 
као на став ни ца у Пан че ву, Шап цу и Бе о гра ду 
(пен зи о ни са на је 1931). Би ла је на ду жим пу-
то ва њи ма и бо рав ци ма у ен гле ској, Фран цу-
ској и нор ве шкој. Зна ла је кла сич не о мо дер не 
европ ске је зи ке.

Ства ра ла штво

У књи жев но сти се ја вља уочи Пр вог свет-
ског ра та књи гом лир ске про зе Са пут ни ци 
(1913).

У роману Ђакон Богородичине цркве (1919) говори о љубави јед-
ног калуђера и једне девојке. обоје пате од расцепа између душе и 
тела, неба и земље, чисте љубави и телесне пожуде. одлике романа су 
психолошка истанчаност, успешно сликање душевних расположења и 
ин тлектуалних немира.

ње но глав но умет нич ко де ло је збир ка при по ве да ка Кро ни ка па ла
нач ког гро бља (1940).

осим при по ве да ка и ро ма на пи са ла је есе је, сту ди је и пу то пи се: Ње го
шу књи га ду бо ке ода но сти (1951), Пи сма из Нор ве шке (1914).

„кро ни кА ПА лА нАЧ ког гро бЉА”
(1940)

ово је збир ка при по ве да ка, осми шље на као ве нац но ве ла о љу ди ма 
јед не ва ро ши це (па лан ке). спи са тељ ка чи та име на са над гроб них спо-
ме ни ка ме сног гро бља и при ча о суд би ни по кој них љу ди и њи хо вих по-
ро ди ца.

ве нац при по ве да ка да је не ку це ли ну – сли ку жи во та јед не ва ро ши-
це, да кле књи га ни је са мо збир ка ра зних при по ве да ка, али ни је ни пра-
ви ро ман, јер не ма глав ну за јед нич ку рад њу ко ја би по ве зи ва ла све ли-
ко ве. ово је не што из ме ђу те мат ски је дин стве не збир ке при по ве да ка и 
јед ног мо за ич ног ро ма на.
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„го сПА но лА”

ово је нај по зна ти ја при по вет ка из Кро ни ке па ла нач ког гро бља.
та при по вет ка је мо дел це ле књи ге.

Уводни део

У увод ном де лу да је се опис гроб ни це по ро ди це го спе но ле. сли ка 
гроб ни це по ка зу је ка ко вре ме ра за ра тра го ве не ка да шњих љу ди и њи-
хо вог жи во та. У скло пу то га на ве де ни су и ли ко ви при по вет ке: они су 
већ сви под зе мљом, а при ча о њи ма по чи ње са да.

Живот главне јунакиње

При ча о жи во ту го спе но ле 
по чи ње да се раз мо та ва од тре-
нут ка ње не са хра не: љу ди се вра-
ћа ју с гро бља и при ча ју о по кој-
ни ци. Ре ђа ју се де та љи, се ћа ња 
и ко мен та ри о ње ном жи во ту и 
ње ној лич но сти.

сли ка се са ста вља по ла ко, пр-
во са мо фраг мен тар но и не по ве-
за но, за тим се, умно жа ва њем де-
та ља, са ста вља мо за ик.

са зна је мо да је го спа но ла би-
ла уда та, али јој је муж умро пре 
ње. са зна је мо ка ко је из гле да ла 
(ви со ка, ја ка), ка ко се оде ва ла 
(си ва сук ња, си ва блу за, ка пут до 
ко ле на), ка кав ше шир је но си ла 
(сив, ни му шки ни жен ски). са-

зна је мо ка ква је би ла ње на на рав (пра вед на, искре на, хра бра, стро га, 
ре ли ги о зна). са зна је мо да је би ла из у зет но до бра га зда ри ца (спо соб на 
да во ди кућ не по сло ве).

Галерија других ликова

По том се у при чи по ја вљу ју и дру ги ли ко ви: го спа но лин муж, па ње-
на ро ђа ка, па усво је на слу жав ка, па њен муж… сви они жи ве свој жи вот 
у вр тло гу до га ђа ја.

но го спа но ла сто ји из над све га то га, и – то је нај ва жни је – не до пу-
шта да по глед ра до зна лог па ла нач ког све та до пре у ње ну ку ћу. Ус пе ла 
је да са чу ва до сто јан ство. то је оп шти за кљу чак це ле па лан ке по сле ње-
не са хра не.

стојан Аралица: Жена са сламним шеширом (1934)
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мом чи ло наСтаСијевић
(1894–1938)

Жи вот

Ро ђен је у Гор њем Ми ла нов цу, где је 
по ха ђао основ ну шко лу и по чео гим на зи-
ју, ко ју на ста вља у Чач ку и Бе о гра ду. Због 
сла бих фи зич ких спо соб но сти осло бо ђен 
је вој них оба ве за, те Пр ви свет ски рат про-
во ди као до бро во љац у по за дин ској слу-
жби. У Бе о гра ду сту ди ра фран цу ски је зик 
и књи жев ност (ди пло ми ра 1921), по том 
до сво је смр ти ра ди као гим на зиј ски про-
фе сор у Бе о гра ду. У ле то 1923. бо ра ви у Па-
ри зу. Уми ре у Бе о гра ду.

жи вео је у старој по ро дич ној ку ћи у Бе-
о гра ду са сво јом бра ћом, та ко ђе умет ни-
ци ма (сли кар жи во рад, књи жев ник сла-
во мир и ком по зи тор све то мир). ов де су 
ре дов но одр жа ва не умет нич ке дискусије, 
књи жев не и му зич ке ве че ри (на ко ји ма 
је сви рао квар тет че тво ри це на ста си је-
ви ћа). Ме ђу го сти ма тих ве че ри би ли су 
Ми лош Цр њан ски, Раст ко Пе тро вић, ста-
ни слав ви на вер, Ду шан Ма тић и дру ги.

Ства ра ла штво

Пи сао је пе сме, при по вет ке и дра ме.
сво ју пр ву збир ку пе са ма об ја вљу је ка сно, у три де сет осмој го ди ни 

сво га жи во та: Пет лир ских кру го ва (1932). од јек књи ге ни је пре ва зи-
шао круг пе сни ко вих при ја те ља. они су га, ме ђу тим, убра ја ли ме ђу нај-
ве ће пе сни ке.

За ши ру књи жев ну јав ност от кри вен је тек по сле Дру гог свет ског 
ра та. од та да је у струч ним кру го ви ма сма тран јед ним од нај ве ћих пе-
сни ка срп ске књи жев но сти, али ши рој пу бли ци и на да ље оста је те шко 
при сту па чан.

на и ме, на ста си је ви ће ву по е зи ју ни је ла ко чи та ти. ње ну су шти ну 
пред ста вља вр ло спе ци фи чан је зик и стил.

Ако ико, настасијевић сигурно обара теорију да уметник ствара ар ти кле са 
ци љем да буде успешан на тржишту. који је његов мотив?
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„тУ гА У кА Ме нУ”

Је зик и стил

Ка кав је тај спе ци фи чан и те жак је зик и стил на ста си је ви ће ве по е зи-
је, до бро по ка зу је је дан од ло мак из ње го ве пе сме Ту га у ка ме ну:

ни реч, ни стих, ни звук 
ту гу мо ју не ка за;

а ду ге све у диљ не ке 
не бо и зе мљу 
спа ја и спа ја лук.

Пр ва стро фа је ја сна: мо ју ту гу не ка зу је ни реч, ни стих, ни звук.
Али дру га стро фа је за го нет на. Раз у ме мо ре чи (оно „све у диљ” зна чи 

’не пре ста но’), ипак ни је ја сна це ли на.
ис пи ши мо текст кон ти ну и ра но као про зу:

а ду ге све у диљ не ке не бо и зе мљу спа ја и спа ја лук

са да мо жда бо ље ви ди мо шта је оно што је си гур но (под ву ци мо то):

а ду ге све у диљ не ке не бо и зе мљу спа ја и спа ја лук

са да тре ба да на ђе мо ка кав лук спа ја не бо у зе мљу. очи то лук оне 
ду ге ко ја је спо ме ну та на по чет ку ре че ни це:

а дуге све у диљ не ке не бо и зе мљу спа ја и спа ја лук

то јест: не бо и зе мљу спа ја лук ду ге.
Пре о ста је оно „све у диљ” и оно „не ке”.
По гра ма тич ком об ли ку (ро ду) оно „не ке” при па да ду ги.
то јест: не бо и зе мљу спа ја лук не ке ду ге.
Куд спа да „све у диљ”? Зна мо да та реч зна чи ’увек’, ’не пре ста но’, да-

кле озна ча ва вре ме не ке рад ње. А рад ња у овој ре че ни ци је – спа ја ње. 
Ка да спа ја? све у диљ спа ја, увек спа ја, не пре ста но спа ја…

то јест: не бо и зе мљу све у диљ спа ја лук не ке ду ге.

Сим бо ли зам и ма ги ја ре чи

За што на ста си је вић ни је ре као ја сно шта је хтео, она ко ка ко би сви 
ре кли (да не бо и зе мљу све у диљ спа ја лук не ке ду ге)? За што је за вр нуо 
ре че ни цу до гра ни це (не)ра зу мљи во сти?

Због ри ме? не ће би ти. на ста си је вић је био је дан од нај му зи кал ни јих 
срп ских пе сни ка, на шао би, да је хтео, сто ре ше ња за ри му.
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не, он на мер но ни је хтео да пи ше обич не ре че ни це у пе сми. обич на 
ре че ни ца је за оби чан раз го вор. За пе сму су по треб не дру га чи је, нео-
бич не ре че ни це, сма трао је он.

Упоредите ову песничку арс пое тику са сли карским на сто јањима у доба мо-
дер не и модернизма.

нас та си је вић од  ба цује све оне помоћ не еле мен те је зи ка ко ји слу же 
са мо по ве зи ва њу глав них еле ме на та: из о ста вљао је пред ло ге, ве зни ке, 
реч це и по моћ не гла го ле. Због то-
га ње го ве пе сме по сти жу та кву је-
зич ку са же тост ко ја по не кад иде на 
штету ра зу мљи во сти.

Пре ма ре ду ре чи од но сио се… 
ви де ли смо ка ко. Пра вио је вр ло 
сло же не ин вер зи је1. ни је тра жио 
ра зу мљи вост, не го је раз ме штао ре-
чи као ком по зи тор акор де и хар мо-
ни је.

Ко ри стио је ар ха и зме: ста ре ре-
чи и ста ре об ли ке са вре ме них ре чи. 
не ке од њих узе те су из ста ро сло-
вен ског и цр кве но сло вен ског, дру-
ге из ди ја ле ка та и древ них сло је ва 
на род ног је зи ка.

Те ме и рас по ло же ња
У на ста си је ви ће вим пе сма ма су шти на се са мо на слу ћу је. Пра ви сми-

сао (са др жај) ње го ве пе сме не мо же се пре ве сти на оби чан је зик, или 
ако се ипак пре ве де, он да ис па да не што ба нал но, да ле ко од оно га што 
смо то ком чи та ња осе ћа ли и до жи ве ли.

У оп штој ат мос фе ри ње го вих пе са ма вла да ју оса ма, уза луд на че жња, 
жеђ, смрт, су ро вост зе маљ ског по сто ја ња, зло ба и на су прот њих до бро-
та, слут ња не чег ду хов ног ко је, ме ђу тим, про жи ма и ма те ри ју (твар).

Пе сник раз ми шља у ди мен зи ја ма по је дин ца и вр сте, чо ве ка и чо ве-
чан ства, ко смо са и при ро де, би ља ка и жи во ти ња, жи во та и смр ти.

Слободни или везани стихови?
6 / 7 — 8 / 5 / 6
то су бројеви слогова у цитираном одломку песме Туга у камену. Мал-

те не пот пу на не јед на кост: од пет сти хо ва све га два једнака. стро фе су 
та ко ђе не јед на ке: пр ва има два а дру га има три сти ха. о тра ди ци о нал-
ним ве за ним сти хо ви ма си гур но не мо же мо го во ри ти.

1 инверзија – обрнут редослед речи, супротан или различит од уобичајеног.

Живорад настасијевић: Врбе на Сави (1911)
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но да ли су ови сти хо ви за и ста сло бод ни?
1. По бро ју сло го ва ипак има два сти ха ко ји се по ду да ра ју. А то ни су 

ма ко ји, не го пр ви и по след њи. А њих, осим истог бро ја сло го ва, по ве-
зу је и ри ма.

2. иден тич ни и ри мом по ве за ни сти хо ви се за вр ша ва ју истим ти пом 
ре чи: „звук” и „лук”. обе су јед но сло жне и за вр ша ва ју се на су гла сник.

3. на кра ју оста лих сти хо ва сто је дво сло жне ре чи, и оне се све за-
вр ша ва ју на са мо гла сник: „ка за”, „не ке”, „зе мљу”. оне, до ду ше, ни су ри-
мо ва не, али у од но су на јед но сло жну и за тво ре ну зву ков ну струк ту ру 
ри мо ва них ре чи, и ове има ју свој зву ков ни „за јед нич ки име ни тељ”.

3. Ре чи су упа дљи во крат ке: по ред 11 јед но сло жних и 9 дво сло жних 
има све га јед на тро сло жна реч. Број ча на рав но те жа јед но сло жних и 
дво сло жних ре чи ства ра ме ло диј ску рав но те жу, јед но рав но мер но ги-
ба ње (ја бих ре као слич но вал це ру: је’н два-два, је’н два-два). А зна мо 
да је Мом чи ло на ста си је вић сви рао у квар те ту са сво јом бра ћом.

Ве жба

ево још два од ло мка из пе сме Ту га у ка ме ну. По ку шај те их ана ли зи ра ти са мо-
стал но:  

и секира кад љуто 
засече дуб;

и јагњету вук, – кости кад млави зуб; 
немо све свему тугом 
верни остане друг.

(…)

све зове, – 
остајем.

Кореном у камену 
тузи затварам круг.

Патнику из тиха срца 
то чудно пукне зоре цик.

и чудно, 
на рамену себи, 
светли свој сагледа лик.

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



131

неоМо дер ни зАМ
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нАзив и деФиниЦијА

Време и околности
Насамојсредини20.века у ин те лек ту ал ним и умет нич ким кру-

го ви ма опет се ја вља не за до вољ ство све том, од но сно: не за до вољ ство 
до би ја но ве по во де и ја вља се у но вим об ли ци ма.

НЕОМО ДЕР НИ ЗАМ — про ду же так су шти не ра ни јег мо дер ни зма,  
али у но вој си ту а ци ји и у но вим об ли ци ма.

ни је те шко са ста ви ти спи сак не га тив них осо би на све та сре ди ном 
20. ве ка: то та ли тар ни ре жи ми (фа ши зам, ко му ни зам), Дру ги свет ски 
рат, атом ска бом ба, хлад ни рат (по де ље ност све та на ко му ни стич ки и 
ка пи та ли стич ки блок, што пре ти опа сно шћу из би ја ња тре ћег свет ског 
– атом ског – ра та), си ро ма штво и не до ста так сло бо де у ко му ни стич ким 
зе мља ма, по тро шач ко дру штво у ка пи та ли стич ким зе мља ма…

Њујорк, аеродром „Џон Ф. кенеди” (грађен 1958–1960), архитекта еро саринен
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Стил ско ша ре ни ло
неомо дер ни зам је сло же на и бо га та епо ха од 1940–50-их до 1970–

80-их го ди на. то је раз до бље када се одиграва 1. про ду живање ра ни јих
и 2. рађање но вих пра ва ца мо дер ни зма.

Са чу ва не ори ги нал не цр те
У на зи ву раз до бља за др жа на је реч мо дер ни зам, јер у књи жев но сти 

сре ди ном 20. ве ка још увек до ми ни ра ју оне глав не цр те ко је су ка рак-
те ри стич не за цео мо дер ни зам:

– бунт про тив ста рог и по сто је ћег,
– од би ја ње ста рих књи жев них об ли ка,
– ин ди ви ду а ли зам (фокусирање на по је дин ца уместо ко лек ти ва).

Но ве цр те

У на зи ву раз до бља ја вља се реч „нео”, то 
јест „нов”, „обновљен”, што ука  зу је на то да 
ова фа за мо дер ни зма на ста вља оно што је ви-
ђе но већ ра ни је, али доноси и но ве цр те, по 
ко ји ма се овај пе ри од ипак раз ли ку је од ори-
ги нал ног или – ка ко се че сто ка же – кла сич-
ног мо дер ни зма (оног из ме ђу два свет ска ра-
та). 

но ве цр те неомо дер ни зма има ју два об ли-
ка: 1. про ме не у ори ги нал ним цр та ма мо дер-
ни зма, 2. ја вља ње но вих стил ских пра ва ца.

1. Про ме не у ори ги нал ним цр та ма мо дер-
ни зма при ме ћу ју се у ве ћој по ет ској ле жер но-
сти: по је ди ни стил ски прав ци („из ми”) ви ше 
ни су та ко стро го одвојени и од бој ни пре ма 
дру гим стре мље њи ма:

– већа је отвореност према пралелним
правцима,

– ма ња је од бој ност пре ма ра ни јим сти ло-
ви ма: у про зи је мек ши став пре ма тра ди ци ји 

ре а ли зма, у по е зи ји пре ма тра ди ци ји ро ман ти зма, мо дер не и – па жња! 
– пре ма тра ди ци ји кла сич ног мо дер ни зма (ово друго је но во за то што
су ра ни ји из ми сви од ба ци ва ли све прет ход не изме).

2. Ја вља ју се но ви стил ски прав ци, ко ји про ши ру ју ле пе зу мо дер ни-
зма. Ме ђу тим прав ци ма има са свим но вих (на при мер „про за у тра пе-
ри ца ма”, в. до ле), а и та квих ко ји об на вља ју не ку ра ни ју по е ти ку (на 
при мер нео кла си ци зам, нео сим бо ли зам, нео а ван гар да).

По но ви те оно што зна те о из ми ма.

нагасаки 1945: печурка дима атомске 
бомбе диже се у висину од 18 км
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евроП ски 
неоМодернизАМ

ге о граф Ска и вре мен Ска ма па

но ви прав ци неомо дер ни зма де ле се у две гру пе:
– једни су засновани на филозофским идејама 

(ег зи стен ци ја ли зам и књи жев ност ап сур да),
– други су заснованинабунтумладихгенераци

ја (бит по е зи ја и „про за у тра пе ри ца ма”).
1. ег зи стен ци ја ли зам и књи жев ност ап сур да ја вља 

се у евро пи, пр во у фран цу ској књи жев но сти, на по-
чет ку 1940-их го ди на, а на ред них де це ни ја раз бук та-
ва се и за хва та и дру ге књи жев но сти.

По гле дај те у уџ бе ни ку ма ђар ске књи жев но сти шта је пи-
сао иштван ер кењ (Örkény István).

2. Бит по е зи ја и „про за у тра пе ри ца ма” ја вља се то-
ком 1950-их го ди на, пр во у Аме ри ци, за тим пре ла зи у 
евро пу.

на ро чи то раз ви је ну „про зу у тра пе ри ца ма” на ла зи мо у 
хр ват ској књи жев но сти (в. до ле).

ег зи Стен ци ја ли зам и драма апСурда

Ег зи стен ци ја ли зам

ни је пра ви књи жев ни „изам”, не го фи ло зоф ски пра вац, али су не ки 
ње го ви пред став ни ци би ли ујед но и књи жев ни ци, ко ји су пи са ли ро-
ма не и дра ме за сно ва не на те за ма ег зи стен ци ја ли стич ке фи ло зо фи је.

ЕГ ЗИ СТЕН ЦИ ЈА ЛИ ЗАМ — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „бит”, 
„би ти са ње”, „по сто ја ње”) фи ло зоф ски пра вац сре ди ном 20. ве ка, 

од ба цу је фи ло зо фи ју ме та фи зи ке и исто ри је, а ис ти че ва жност би ти 
(по сто ја ња) чо ве ка као по је дин ца.

ег зи стен ци ја ли сти сма тра ју да је сва ком чо ве ку да та мо гућ ност из
бо ра, из че га сле ди чо ве ко ва сло бо да и од го вор ност. од го во ран је онај 
ко би ра (а не Бог или на ци ја или исто ри ја), а сло бо дан је за то што му 
је да та мо гућ ност из бо ра. су шти на по сто ја ња се на ро чи то ис по ља ва у 

Милано, зграда „Пирели” 
(1955–1958), архитекта ђо 
Понти
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гра нич ним си ту а ци ја ма, ка да је из бор те жак и суд бо но сан; та ква је на 
при мер си ту а ци ја чо ве ко вог су о ча ва ња са смр ћу.

Књи жев на де ла пи са на у ду ху ег зи стен ци ја ли зма го во ре о чо ве ко вој 
уса мље но сти и „ба че но сти” у ег зи стен ци ју без по мо ћи и ослон ца, о си-
ту а ци ја ма у ко ји ма је из бор ја ко те жак.

Глав ни књи жев ни пред став ник (не и фи ло зоф) ег зи стен ци ја ли зма 
је фран цу ски пи сац Ал бер Ка ми (в. до ле).

Књи жев ност ап сур да

У те сној ве зи са ег зи стен ци ја ли змом на ста је књи жев ност ап сур да, 
ко ја се ис по љи ла пре све га у драм ском ства ра ла штву.

ДРА МА Ап СУР ДА — (дру ги део на зи ва је од ла тин ске ре чи ко ја 
зна чи „не мо гућ”, „ло гич ки не мо гу ћан”) књи жев ни пра вац од по-

чет ка 1950-их го ди на, при ка зу је жи вот као бе сми сли цу и не мо гућ ност 
ра зум не ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма.

Пре те ча књи жев но сти ап сур да је Франц Каф ка, а те о ре ти чар и глав-
ни про зни пи сац ап сур да је Ал бер Ка ми. нај зна чај ни ји пред став ник дра-
ме ап сур да је са мју ел Бе кет (в. до ле), а по е зи ју ап сур да ре пре зен ту је 
срп ски пе сник вас ко По па (в. до ле).

По но ви те шта зна те о каф ки и ње го вим ро ма ни ма. – сазнајте нешто и о 
фил мо вима које је режирао ингмар бергман. Шта је егзистенцијалистичко (а 
уједно и апсурдно) у сцени на приложеној слици?

ингмар бергман: сцена из филма Седми печат (1957); партија шаха са смрћу
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ал бер ка ми
(1913–1960)

Ка ко се мо же го во ри ти о сми слу жи во та кад сва ка ко 
уми ре мо?

ово пи та ње по ста вља фран цу ски књи жев ник Ал бер 
Ка ми, пред став ник ег зи стен ци ја ли зма и ап сур да. он је 
по кре тач и „кум” књи жев но сти ап сур да, ко ја по чи ње 
ње го вом књи гом Мит о Си зи фу (1942), ко ја но си под-
на слов „есеј о ап сур ду”.

ЕСЕЈ — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „по ку шај”) 
рас пра ва у ко јој се из но се ауто ро ви лич ни ста-

во ви о не ком пи та њу жи во та или умет но сти. Че сто 
је те шко по ву ћи гра ни цу из ме ђу есе ја и сту ди је. – У 
срп ком се за есеј ко ри сти и из раз „оглед”.

„Мит о Си зи фу” (1942)

„По сто ји са мо је дан за и ста озби љан фи ло зоф ски про блем – са мо у-
би ство.” ово је чу ве на пр ва ре че ни ца Ми та о Си зи фу, а сле де ћа гла си 
ова ко: „су ди ти о то ме да ли има или не ма сми сла жи ве ти, зна чи од го-
во ри ти на основ но пи та ње фи ло зо фи је.”

на слов Ка ми је вог огле да упу ћу је на ју на ка из грч ке ми то ло ги је: због 
сво је не по слу шно сти пре ма бо го ви ма си зиф је осу ђен да гу ра ка мен на 
врх бр да, ода кле се ка мен сва ки пут ско тр ља, па си зиф по но во по чи ње 
свој уза луд ни по сао. ова ле ген да је ме та фо ра ап сур да: то ком жи во та 
чо век „гу ра ка ме ње” (има ци ље ве и же ље), иако зна да ће не ми нов но 
умре ти. то је, ка же Ка ми, ако до бро про ми сли мо: бе сми сле но. Али не-
ма мо из бо ра, у тој бе сми сли ци тра жи мо сми сао: па је чак и на ла зи мо. 
то је ап сурд. Али не ма нам дру гог.

ова ме та фо ра ап сур да је, ујед но, и ме та фо ра ег зи стен ци ја ли зма. 
тре ба уочи ти да у хо ри зон ту ове фи ло зо фи је не ма ни чег осим чо ве ко-
вог жи во та (ег зи стен ци је): не ма ни за гроб ног жи во та (ви зи је веч но-
сти), ни исто ри је, ни на ци је, ни људ ске за јед ни це (чо ве чан ства). то су 
оне тра ди ци о нал не ка те го ри је ко је за ми шља мо као не што што је ши ре 
од чо ве ка као по је дин ца; па ако је по сто ја ње сва ког по је дин ца мо жда и 
бе сми сле но (јер сва ко уми ре), ипак се ули ва у не ке од оних ши рих ка-
те го ри ја. ег зи стен ци ја ли зам, ме ђу тим, не при зна је те ка те го ри је – не 
при зна је њи хо ву бит ност за по је дин ца. А без њих, по сто ја ње за и ста мо-
же да из гле да бе сми сле ним.

та ко се ег зи стен ци ја ли зам и ап сурд укр шта ју и пре ли ва ју је дан у 
дру гог већ и фи ло зоф ски. њи хо во пре та па ње се још ви ше оства ру је у 
Ка ми је вом ро ма ну Стра нац.
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„Стра нац” (1942)

Садржај ро ма на је при ча о јед ном без раз ло жном (бес циљ ном, ап-
сурд ном) уби ству.
Радња ро ма на се раз ви ја у три фа зе: 1. глав ни ју нак – по име ну Мер-

со – од ла зи на са хра ну сво је мај ке (ко ја је умр ла у ста рач ком до му), 2. 
су тра дан глав ни ју нак од ла зи с при ја те љи ма на пла жу, где без пра вог 
раз ло га уби ја јед ног Ара пи на (он ка же „због сун ца” ко је је же сто ко пе-
кло), 3. суд ски про цес про тив глав ног ју на ка и тре ну ци пре из вр ше ња 
смрт не ка зне.
Стил ро ма на је уз др жан и објек ти ван, упр кос то ме што је текст на пи-

сан у пр вом ли цу јед ни не – при чу нам ка зу је глав ни ју нак (уну тра шњи 
при по ве дач). ово је вр ло ва жан струк ту рал ни еле мент, јер се ве ли ким 
и упа дљи вим не скла дом из ме ђу ле жер ног при по ве да ња и по тре сних 
до га ђа ја (мај чи на смрт, уби ство, смрт на ка зна) на ро чи то ис ти че ап-
сурд ност ју на ко вог од но са пре ма до га ђа ји ма.

Ју нак ро ма на при ча о сво ме жи во ту као стра нац.

отуд на слов ро ма на: L’Étran ger – Стра нац. Ма ђар ски пре вод је об ја вљен 
под на сло вом Közöny. и тај на слов је до бар, ука зу је на су шти ну сти ла – 
стра нац рав но ду шно при ча о сво ме жи во ту – али ипак по сто ји пи та ње да ли 
је упут но та кво од сту па ње од ори ги на ла у пре во ду на сло ва јед ног та ко по-
зна тог де ла свет ске књи жев но сти. сва ка ко, то је те ма за ди ску си ју.

сти лу ро ма на по себ ну бо ју да је иро ни ја. По крај одра сво је мај ке 
Мер со за па жа ба нал не де та ље (бр бљи вог управ ни ка ста рач ког до ма, 
сме шне стар це итд.) а има и по ма ло чуд не ми сли:

сти гао је леп дан. Ду го ни сам био у при ро ди и осе ћао сам ко ли ко би ми при-
ја ла шет ња, са мо да ни је би ло ма ме.

Ци ни зам? све то гр ђе? (то тал ни иди о ти зам?) или искре ност (ко ју 
сви по зна је мо са мо је та ји мо и пред со бом)?

Још је дан при мер за иро ни ју из сце не при ли ком од ла ска на опе ло у 
цр кви, ка да Мер со по ве ли кој вру ћи ни ко ра ча по ред бол ни чар ке:

Ка за ла ми је: „Ако чо век иде по ла ко, мо же да до би је сун ча ни цу. Ако иде пре-
бр зо, озно ји се и у цр кви на зе бе.” Би ла је у пра ву. из ла за ни је би ло.

не за бо ра ви мо: овај чо век иде на опе ло сво је мај ке. ње гов ко мен тар 
на речи болничарке сасвим је ло ги чан („Би ла је у пра ву. из ла за ни је би-
ло.”), али је тај одговор истовремено и… ци ни чан? иди от ски?… У сва ком 
слу ча ју: иро ни чан је, ап сур дан, и по ма ло ко ми чан.

иро ни јом у ап сур ду, Ка ми јев ро ман пред ска зу је стил дра ме ап сур да, 
у ко јој сплет ко мич но сти и ап сур да до ла зи у пр ви план.
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Са мју ел бе кет
(1906–1989)

тво рац дра ме ап сур да. По ре клом ирац, пи сао 
је на ен гле ском и фран цу ском је зи ку – па ра лел-
но!

бе кет је је дан од оних вр ло рет ких пи са ца ко ји је 
сво ја глав на де ла на пи сао на два је зи ка. ово је за-
и ста из у зет на по ја ва. Шта мо же би ти узрок то ме? 
(јер си гур но ни је бе кет је ди ни ко ји је јед на ко до-
бро знао два је зи ка. ипак је та ко ре ћи уса мљен са 
„ду пли ра њем” истих де ла на два је зи ка.)

„Че ка ју ћи Го доа” (1952)

овом дра мом по чи ње по крет дра ме ап сур да и 
ово де ло пред ста вља – по ред Ка ми је вог Стран ца 
– вр ху нац це ле књи жев но сти ап сур да.
Садржај је на зна чен у на сло ву де ла: дво ји ца 

кло ша ра (скит ни це) – вла ди мир и естра гон – се де ис под јед ног др ве та 
крај пу та и че ка ју из ве сног Го доа.
Радња је бе зна чај на и за не мар љи ва, ис цр пљу је се у ста тич ном (не)

до га ђа њу. та ква „ан ти рад ња” има функ ци ју ис ти ца ња че ка ња и ње го ве 
уза луд но сти. ово је не га тив на рад ња ко јом се ис ти че да се не што не ће 
до го ди ти. За то се за дра му ап сур да ко ри сти и на зив ан ти дра ма.
Конфликт је скри вен у си ту а ци ји: ју на ци дра ме че ка ју не ко га ко не 

до ла зи. У том иш че ки ва њу по сто ји из ве сна на пе тост, пр во пра ва, док 
гле да лац/чи та лац ми сли да ће Го до нај зад ипак до ћи, за тим пре вла да-
ва не га тив на на пе тост: гле да лац/чи та лац кад-тад схва та да Го до ни ка-
да не ће до ћи, те по ста је ин те ре сант но да се ви ди да ли ће то схва ти ти 
и ју на ци дра ме. но они то очи то ни кад не ће схва ти ти, не го оста ју да 
веч но че ка ју Го доа.
Слојевизначења су сло же ни, у дра ми има не ко ли ко еле ме на та ко ји 

ну де мо гућ ност сим бо лич ног ту ма че ња, али не на ме тљи во, не по сва ку 
це ну.

Мо же мо при ме ти ти да се у име ну Го доа кри је ен гле ски об лик ре чи 
„Бог” (God), а у че ка ње не ко га ко ће до ћи и ре ши ти све про бле ме мо же-
мо на зре ти ме та фо ру че ка ња спа си те ља (Ме си је), али дру ги еле мен ти 
не да ју осно ву за до жи вља ва ње ове дра ме у ре ли ги о зном сми слу.

сце на са уса мље ним др ве том у пу стом по љу мо же да иза зо ве по-
ми сао на Рај, евен ту ал но на из гу бље ни Рај (пу сто по ље), али мо же нас 
под се ти ти и на ви дик по сле атом ског уда ра или не ке дру ге гло бал не 
ка та стро фе.
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Ме ђу тим, сце на је исто вре ме но и вр ло ре ал на: кло ша ри че ка ју не ког 
ко им је обе ћао – ре ци мо – ко нак и по сао, евен ту ал но са мо ве че ру и не-
ку ми ло сти њу.

Ко зна?
све је то мо гу ће, али ни је ни си гур но, ни ти је бит но: гле да лац/чи та-

лац све то про пу шта кроз сво ју свест као мо гућ ност, али га не ка дру га 
мо гућ ност од мах окре ће у дру гом прав цу, па се све сли ва у не што што је 
кон крет но и ап стракт но у исти мах, уже и ши ре од оно га што би ика кво 
ту ма че ње („пре во ђе ње”) мо гло да по кри је.
Структура дра ме је си ме трич на: има мо два чи на са истим по чет ком 

и за вр шет ком: вла ди мир и естра гон до ла зе на сво је ме сто под др ве-
том, че ка ју Го доа, а на кра ју, уви ђа ју ћи да Го до опет не ће до ћи, од лу чу ју 
да оду, али се не по ми чу са ме ста.

У оба чи на се по ја вљу ју још тро ји ца ак те ра: го спо дар По цо и ње гов 
слу га срећ ко, и Деч ко ко ји до но си вест да Го до „ово га пу та” не ће до ћи.

Шта је уло га тих спо ред них ли ко ва?
Глав ни ли ко ви, вла ди мир и естра гон, као кло ша ри сто је ван дру-

штва и хи је рар хи је, па су не срећ ни, По цо и срећ ко пред ста вља ју љу де 
у дру штве ној хи је рар хи ји (го спо дар и слу га), па ви ди мо да су и они не-
срећ ни.

Деч ко је гла со но ша, пре но си лац ве сти – као ан ђео у је ван ђе љи ма – 
али за раз ли ку од ан ђе ла ко ји до но си до бру вест, Деч ко до но си ло шу 
вест. Бе ке то ва ан ти дра ма се мо же чи та ти, да кле, као ан ти је ван ђе ље.
Стил ове дра ме је ху мо ри стич ки. Упр кос пе си ми стич ком са др жа ју, 

гле да лац/чи та лац од по чет ка до кра ја има да се сме је – мо жда не гла-
сно и гро хо том као у ка ба реу, али сва ка ко, ти хо, фи но.

Бе кет ко ри сти ху мор у је зи ку и ху мор у си ту а ци ји.
При мер за је зич ки ху мор.

естРА Гон: и ју че смо би ли ов де.
вЛА Ди МиР: Ах, не! ту се ва раш.
естРА Гон: Шта смо ра ди ли ју че?
вЛА Ди МиР: Шта смо ра ди ли ју че!?
естРА Гон: Да.
вЛА Ди МиР: Да кле… (Љу ти то.) По ред те бе чо век ни са чим ни је на-
чи сто.
естРА Гон: По мом схва та њу, ми смо ју че би ли ов де.
вЛА Ди МиР (гле да ју ћи око се бе): те би се ово ме сто чи ни по зна то?
естРА Гон: то ни сам ре као.
вЛА Ди МиР: Па он да?
естРА Гон: то не ме ња ствар.
вЛА Ди МиР: Па, ипак… ово др во… (Окре ћу ћи се пре ма пу бли ци.)… ова 
мо чва ра.
естРА Гон: си гу ран си да је тре ба ло ве че рас?
вЛА Ди МиР: Шта?
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естРА Гон: Да че ка мо.
вЛА Ди МиР: он је ре као у су бо ту. (Па у за.) Чи ни ми се.
естРА Гон: Чи ни ти се.
вЛА Ди МиР: Мо ра да сам то не где и за бе ле жио. (Пре ту ра по џе по ви
ма на бре клим од сва ко ја ких три ча ри ја.)
естРА Гон (ве о ма под му кло): Али ко је су бо те? и да ли је да нас су бо та? 
Да ни је мо жда не де ља? (Па у за.) или по не де љак? (Па у за.) или пе так?
вЛА Ди МиР(гле да ју ћи из бе зу мље но око се бе, као да је тај да тум ис
пи сан на са мом пре де лу): то ни је мо гу ће!
естРА Гон: или че твр так?
вЛА Ди МиР: Шта да ра ди мо?
естРА Гон: Ако је он ју че био ов де, па ви део да нас не ма, мо жеш да 
бу деш си гу ран да ти он да нас не ће опет до ћи.
вЛА Ди МиР: Али ти ка жеш да смо ми ју че би ли ов де.
естРА Гон: Мо жда се ја и ва рам. (Па у за.) Хај де ма ло да ћу ти мо, је л’ 
ва жи?

При мер за ху мор у си ту а ци ји:

естРА Гон (гле да ју ћи у др во): 
Шта је то?
вЛА Ди МиР: то је др во.
естРА Гон: Да, али ко је вр-
сте?
вЛА Ди МиР: не знам. вр ба.
естРА Гон: Хај де да ви ди мо.
Естра гон од вла чи Вла ди ми
ра до др ве та. Сто је не по мич
но ис пред њега. Ћу те.
естРА Гон: За што да се не 
обе си мо?
вЛА Ди МиР: Чи ме?
естРА Гон: не маш ма ло ко-
ноп ца?
вЛА Ди МиР: не мам.
естРА Гон: он да не мо же мо.
вЛА Ди МиР: Хај де мо одав де.
естРА Гон: Че кај, ево мој опа-
сач.
вЛА Ди МиР: ису ви ше је кра так.
естРА Гон: ти би мо гао да ме ву чеш за но ге.
вЛА Ди МиР: А ко ће, по сле, ме не да ву че?
естРА Гон: Па зи, ствар но.

Превод Александар Саша Петровић

самјуел бекет: Чекајући Годоа, сцена из једне 
представе у калифорнији 2011. године
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Ка за ти да је жи вот бе сми слен а смрт ја ча од све га, то је са мо пе си-
ми зам и де ка ден ци ја; о то ме су го во ри ли пе сни ци мо дер не. Али ка за ти 
да је жи вот бе сми слен а смрт ја ча од све га и да је то сме шно, то је већ 
ви ђе ње ап сур да.

Пе си ми зам је свој ствен оно ме ко не ми нов не не га тив но сти по сто ја-
ња до жи вља ва као по раз. Ап сурд је свој ствен оно ме ко не ми нов не не-
га тив но сти по сто ја ња до жи вља ва као пре по зна те па за то над вла да не 
по ја ве. Пе си ми сти и ап сур ди сти го во ре о истим ства ри ма, али пе си ми-
сти од о здо а ап сур ди сти од о зго. Пр ви још ја ди ку ју јер на дну ду ше још 
увек ми сле да мо же би ти бо ље. Дру ги се сме ју јер су убе ђе ни да не мо же 
би ти бо ље, но ипак тре ба жи ве ти, а то је – та не ре ши ва про тив реч ност 
– сме шна ствар. Ап сурд је да кле на ста вак пе си ми зма и де ка ден ци је, али 
пред ста вља јед ну но ву фа зу: ону у ко јој пе си ми зам пре ва зи ла зи се бе и 
сме је се се би.

самјуел бекет: Чекајући Годоа. слика позорнице са представе у лондону 
2009. године.
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бит по е зи ја и „про за у траперицама”

ова два књи жев на по кре та на ста ју у Аме ри ци 1950-их го ди на и из-
ра жа ва ју омла дин ски бунт про тив по тро шач ког дру штва. Мла ди ма је 
до са ди ло да им нај ви ши циљ бу де тро ше ње па ра у су пер мар ке ти ма и 
гле да ње ре кла ма и са пун ских опе ра на те ле ви зи ји, ко ја ће им ка за ти на 
ко га тре ба да гла са ју на сле де ћим из бо ри ма.

Бит по е зи ја

на зив „бит” (be at) мо же има ти ви ше 
зна че ња: 1. по ра жен, пре ту чен, гу бит ник, 
2. такт, ри там; скит ни ца.

Ка рак те ри стич но де ло бит по е зи је је 
пе сма Ур лик, чи ји је аутор аме рич ки пе-
сник Ален Гин сберг (1926–1997).

нај по зна ти ји про зни пи сац бит ге не ра-
ци је је Џек Ке ру ак (1922–1969), а ње го во 
глав но де ло је ро ман На пу ту.

Глав ни иде ал бит ни ка је сло бо да по је-
дин ца, за то не при зна ју ни ка кве за бра не 
и огра де, про по ве да ју и оства ру ју пот пу-
ну сло бо ду жи во та, укљу чу ју ћи и обла сти 
сек са, ал ко хо ла, дро ге, ски та ња. Бит ни ци 
се раз ли ку ју од про сеч них и ва ља них гра-
ђа на по оде ва њу и по на ша њу. они су прет-
ход ни ци хи пи по кре та 1960-их. 

њи хо ва по е зи ја, та ко ђе у зна ку сло бо де, 
не при зна је ни ка кве фор мал не оба ве зе и 
ка лу пе, ко ри сти све об ли ке ко ји по го ду ју из ра жа ва њу пе сни ко вих ми-
сли и осе ћа ња. По то ме је бит по е зи ја бли ска екс пре си о ни зму. с дру ге 
стра не бли ска је и бит му зи ци и жи вој ин тер пре та ци ји: ре ци то ва њу и 
пе ва њу. Јав на из во ђе ња пе са ма че сто су би ла по ве за на на мер но иза зва-
ним скан да лом, чи ме се бит ни ци на до ве зу ју на фу ту ри зам и да да и зам. 

„Про за у тра пе ри ца ма”

та ко је на звао про зу бун тов не омла ди не хр ват ски кри ти чар Алек-
сан дар Фла кер, па се тај на зив при хва тио у це лом све ту (ко ри сти се и 
об лик „џинс про за” и скра ће ни ца JP – je ans pro se).

ти пи чан ју нак џинс про зе је мла дић не за до во љан све том ко ји су 
ство ри ли од ра сли и у ко јем он мо ра да жи ви; али не при хва та иде а ле 
то га све та и по ку ша ва да оства ри што ве ћу сло бо ду и не за ви сност од 
дру штва и дру штве них уста но ва.

битлси 1960-их. Можда најпопуларнија 
уметничка појава 20. века.
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има та квих ко ји сло бо ду тра же у скит нич ком жи во ту, као ју нак Ке-
ру а ко вог ро ма на На пу ту. Дру ги се по вла че у се бе, тра же ми са о не, фи-
ло зоф ске, ми стич не су шти не жи во та, па у очи ма све та по ста ју чу да ци; 
та кви су ли ко ви се лин џе ро вих ро ма на (в. до ле).

ти пи чан при по ве дач џинс про зе го во ри у пр вом ли цу јед ни не (уну-
тра шњи при по ве дач): све ви ди мо ње го вим очи ма и све нам је ре че но 
ње го вим је зи ком и сти лом – је зи ком и сти лом го во ра омла ди не, пу ног 
слен га, жар го на, ђач ких обр та и „што со ва”.

Бит поезија

Па ра лел но с про зом у тра пе ри ца ма раз ви ја се бит по е зи ја у тек сто ви-
ма пе са ма ко је пе ва ју бит (или рок) ор ке стри.

Бит по е зи ја је у осно ви љу бав на ли ри ка, ње но је згро је љу бав на из-
ја ва: – I lo ve you (во лим те). У до ба ре не сан се ову из ја ву да је тру ба дур 
с ле у том у ру ци, у до ба рок по е зи је из ја ву да је пе вач с ги та ром у ру ци. 
(She lo ves you, yeah, yeah, yeah – Битлси) Hel lo I lo ve you wont you tell me 
your na me?  – Џим Мо ри сон и ор ке стар Дорс).

Џим Мо ри сон ка же (пе ва): „здра во, во-
лим те, хо ћеш ли ми ре ћи сво је име?” 
Шта је ту нео бич но (и ка ко се то по ве-
зу је с пе трар ки змом)?

Ро кер ска љу бав сто ји из над 
зва ничних установа. оне су за 
рокере оличење насиља, гушења 
сло боде. Рокерска љубав је об-
лик сло бо де у ко јој чо ве ка не 
чи не по да ци из лич не кар те. Ро-
кер ска љу бав је сан о бек ству из 
би ро крат ског све та ци ви ли за-
ци је; она подсећа на бу ко лич ке 
сно ве пе трар ки ста.

Ро кер ска љу бав је љу бав из-
ме ђу мла ди ћа и де вој ке, за тим 

у хи пи по кре ту до би ја ши ре зна че ње: љу бав пре ма бли жњем и пре ма 
це лом чо ве чан ству (в. Ле но но во за ла га ње за мир).

Бит по е зи ја је бун тов на умет ност ко ја про во ци ра ма ло гра ђа не (До
бро ју тро, Пе тро вић Пе тре – ор ке стар Би је ло дуг ме), а мо же има ти и 
по ли тич ки са др жај: Gi ve peace a chance, то јест „Дај шан су ми ру” – Џон 
Ленон, или Ђор ђе Ба ла ше вић: Не ло ми те ми ба гре ње).

Бит по е зи ја од ба цу је књи жев не кон вен ци је, ко ри сти сленг, улич ни 
жар гон, ска ред не ре чи и реч ник сек са. ње ни на став ци су панк музика 
и реп (хип хоп).

Коса – мјузикл (1967), култно дело 1960-их. текст: 
Џемс радо & Џером рагни, музика: галт Мекдермот. 
слика је из филмске верзије (Милош Форман, 1979).
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Џе ром дејвид СелинЏер
(1919–2010)

Аме рич ки пи сац, ро до на чел ник „про зе у тра-
пе ри ца ма”.

„Ло вац у жи ту” (1951)

овај ро ман го во ри о јед ном њу јор шком ти неј-
џе ру, ко ји се зо ве Хол ден Кол филд.
Тема и садржај. –Хол ден је из ба чен из шко-

ле, те по сле тро днев них аван ту ра до би ја нер вни 
слом и до спе ва на пси хи ја три ју.

Уочи Бо жи ћа, уче ник јед не сред ње шко ле и ко-
ле ги ју ма у бли зи ни њу јор ка, Хол ден Кол филд, са-
зна је да је обо рен из че ти ри пред ме та (од укуп-
них пет – про ла зи са мо из ен гле ског), што зна чи 
да ће би ти из ба чен из шко ле, па сто ји пред ди ле-
мом: ка ко да про ве де три да на (од не де ље до сре де), ка да зва нич но по-
чи ње рас пуст (a нипошто не же ли да се вра ти ку ћи пре вре ме на).

По чи ње ње гов „ђач ки ра ста нак”: чи ни опро штај ну по се ту ста ром 
про фе со ру исто ри је, ко ји му је сим па ти чан, али му се за не ко ли ко ми-
ну та поп не на жив це са ве ти ма, те Хол ден бе жи, сва ђа се са ци ме ром и 
су се дом, игра би ли јар, пу ши, пи је, ди вља од љу бо мо ре због де вој ке с 
ко јом и не ма ви ше ве зе, про во ци ра су коб са ци ме ром, пре ла зи да спа ва 
код су се да, уз не ми ру је га глу пим пи та њи ма, те усред но ћи ска че из кре-
ве та, узи ма ства ри и на пу шта ко ле ги јум.

Хва та ноћ ни воз за њу јорк, у во зу бр бља без ве зне из ми шљо ти не не-
кој же ни чи јег си на по зна је из шко ле (мр зи га и ома ло ва жа ва, али де ча-
ко вој мај ци при ча о ње му хва ло спе ве), у њу јор ку узи ма со бу у хо те лу, 
из ла зи у ноћ ни ло кал, упо зна је де вој ке из про вин ци је, пле ше с њи ма 
и тро ши па ре, но оне су бес крај но глу пе и на да ју се са мо да ће ви де ти 
не ког слав ног глум ца, те им Хол ден ка же да је ма ло час иза шао Гре го-
ри Пек, оне па да ју у не свест, нај зад их на пу шта па се вра ћа у хо тел где 
при хва та по ну ду лифт-бо ја да му до ве де про сти тут ку, али пред без о-
се ћај ном ва ри јан том љу бав не услу ге ипак устук не (ис по ста вља се да 
још ни је имао озбиљ ну ве зу са леп шим по лом), на ста је не спо ра зум око 
хо но ра ра (у ства ри де вој ка тра жи ду пло ви ше од до го во ре ног), до ла зи 
лифт-бој и уда ра Хол де на, ко ји по сле то га на пу шта хо тел, спа ва на ста-
ни ци, до руч ку је с две ма ка лу ђе ри ца ма и по кла ња им до бар део сво јих 
па ра, те ле фо ни ра не кој де вој ци и зо ве је у по зо ри ште (ра но по под не), 
по сле иду на кли за ње, Хол ден јој пред ла же да из ових сто па оду ауто-
сто пом у да ле ке шу ме и да се вен ча ју и жи ве за јед но у ко ли би, де вој ка 
ври шти и бе жи.
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ноћ Хол ден про во ди у не ком ба ру, раз го ва ра са ста ри јим при ја те-
љем ко ји се по на ша над ме но и оста вља га са мог, Хол ден од ла зи у парк 
и ба ца пре о ста ле сит не па ре у је зе ро, кра дом се ушу ња у ро ди тељ ску 
ку ћу, раз го ва ра с мла ђом се стром, пле шу у мра ку, али до ла зе ро ди те-
љи, Хол ден бе жи, од ла зи да пре но ћи код јед ног свог бив шег про фе со ра 
ко ји га је во лео, али га са да про фе сор по ми лу је по ко си по што је ле гао, 
те Хол ден ска че и бе жи, опет спа ва на ста ни ци, су тра дан ше та у гра ду 
ко ји бли ста у прет пра знич кој ат мос фе ри, са ста је се са се стром, од ла зе 
у зо о ло шки врт и Лу на парк, где Хол ден гле да се стру ка ко се вр ти на 
рин ги шпи лу.

У крат ком за вр шном по гла вљу Хол ден ле жи у бол ни ци за ду шев не 
бо ле сни ке, че ка опо ра вак и на го ве шта ва да ће од сеп тем бра по ћи у но-
ву шко лу.
Слојевииструктура. – Ро ман при ка зу је јед ног мла ди ћа ко ји жи ви у 

не скла ду са све том. то је цен трал на са др жи на де ла. она, ме ђу тим, ни је 
хо мо ге на и јед но лич на: ју на ков не склад са све том има ви ше сло је ва.

1. Ге не ра циј ски су коб сто ји у пр вом пла ну: Хол ден је у кон флик ту са 
школ ским си сте мом: прем да је из у зет но ин те ли ген тан, ипак па да из 
ве ћи не пред ме та и ово је већ че твр та шко ла из ко је га из ба цу ју. та ко-
ђе се осе ћа да је Хол ден у кон флик ту за пра во са свим пред став ни ци ма 

дру штва од ра слих: са ро ди те љи ма и ста-
ри јим при ја те љи ма и бив шим про фе со-
ри ма.

2. Пси хо ло шки су коб је ши ри од ге не-
ра циј ског: Хол ден је у не скла ду са це лим 
све том, са сво јим вр шња ци ма, школ ским 
дру го ви ма, ци ме ри ма, са де вој ка ма с ко-
ји ма се за ба вља, са слу чај ним по зна ни-
ци ма, пор ти ри ма, так си сти ма.

Двој ност кон флик та има ва жну функ-
ци ју: без ге не ра циј ског сло ја Хол ден би 
био са мо пси хич ки слу чај („бо же мој, 
сву да има кре те на”), а без пси хо ло шког 
сло ја кон фликт би био са мо пе да го шки 
слу чај („бо же мој, у сва кој шко ли има цр-
них ова ца”).

ова ко, очи ма дво стру ко не при ла го-
ђе ног мла ди ћа ви ди мо не га тив ну сли-
ку јед ног све та – раз ви је ног по тро шач-
ког дру штва – чи је се ма не те шко мо гу 
опи са ти кон крет но; све је углавном океј, 
са мо је у це ли ни, ипак, од врат но и не-
при хва тљи во (за кљу чу је мо, уко ли ко се 
ба рем до не кле сла же мо са Хол де ном).Џез – стари плакат из Њујорка (1947)
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Хол ден Кол филд је но си лац оног жи вот ног осе ћа ња не за до вољ не 
мла де ге не ра ци је ко ја се из ра жа ва у „про зи у тра пе ри ца ма”, у бит по е зи-
ји и бит му зи ци и хи пи по кре ту и по кре ту пан ке ра.
Језики стил. – У ро ма ну го во ри уну тра шњи на ра тор, ко ји при ча 

у пр вом ли цу јед ни не. Ју нак-при по ве дач го во ри у раз го вор ном сти лу 
сво је ге не ра ци је, као да при ча „ужи во” свом при ја те љу, ле жер но, са пу-
но обр та раз го вор ног је зи ка ка рак те ри стич ног за школ ску омла ди ну.

Про чи тај те при ло же ни од ло мак из ро ма на и на ђи те у ње му при ме ре за опу-
ште ни раз го вор ни стил и обр те из омла дин ског жар го на. (ја сам под ву као 
са мо је дан при мер, на ђи те и дру ге.)

то сам за бо ра вио да вам ка жем. из ба ци ли су ме. ни је ни тре ба ло да 
се вра тим по сле рас пу ста, јер сам пао из че ти ри пред ме та, а ни сам баш 
гре јао сто ли цу или не што. стал но су ме опо ми ња ли да за гре јем сто ли цу 
– по себ но око тро ме сеч ја, кад су мо ји би ли на раз го во ру са ста рим тар-
ме ром – али ни шта од ме не. и та ко сам до био но гу. ни сам био ни пр ви 
ни по след њи ко га су шут ну ли ода тле. Пен си се при лич но ви со ко ко ти ра 
као обра зов на уста но ва. нај о збиљ ни је.

све у све му, био је де цем бар и хлад но као на ве штич јој си си, по го-
то во на вр ху тог про кле тог бр да. имао сам са мо ман тил, без ру ка ви ца 
или не че га. не де љу да на пре то га, не ко ми је украо ка пут од ка мил ха ра 
ди рект но из со бе, све са кр зне ним ру ка ви ца ма у џе пу. Пен си је био пун 
ло по ва. До бар део уче ни ка био је из оних ве о ма бо га тих по ро ди ца, али је 
Пен си све јед но био пун ло по ва. Што је шко ла ску пља, то је ви ше ло по ва 
у њој – нај о збиљ ни је. све у све му, ста јао сам и да ље код тог иди от ског 
то па, гле дао до ле на те рен и смр за вао ду пе. Али ни сам баш мно го пра-
тио игру. на цр тао сам се ту за то што сам у су шти ни по ку ша вао да осе-
тим ка ко се опра штам и све. Ми слим, на пу штао сам већ раз не шко ле и 
ме ста, а да уоп ште ни сам знао да их на пу штам. Мр зим то. ни је бит но да 
ли је ра ста нак ту жан или ру жан, али кад на пу штам не ко ме сто, во лим да 
знам да га на пу штам. Ако не знаш, још ти је го ре.

стил је опу штен, а је зик сва ко днев ни, без ли те рар не уз ви ше но сти. У 
је зич ком сло ју пи сац иде само до гра ни це при стој но сти: не пре ла зи на 
те рен гру бих и ру жних, вул гар них и ска ред них ре чи.

ка сни је ће јед на гра на „про зе у тра пе ри ца ма” до не ти чи та ву по пла ву ска ред-
них из ра за, а још ка сни је то ће се рас про стра ни ти у филм ској ин ду стри ји. 
се ти те се не ких при ме ра за ко ри шће ње ру жних ре чи и раз ми сли те о њи хо-
вој – по зи тив ној и (или) не га тив ној – стил ској уло зи.

[Савет и про па ган да: ако се не ко ме до пао ро ман Ло вац у жи ту, не ка оба ве-
зно про чи та и дру ге се лин џе ро ве ро ма не: Фре ни и Зуи; Ви со ко по диг ни те 
кров ну гре ду, те са ри; Си мор: увод. ни су ду гач ки, а сло же ни ји су не го Ло
вац…, па ваљ да и „те жи”, али из вр сни. Га ран ту јем.]
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антун шољан
(1932–1993)

Хр ват ски пи сац, пред став ник „про зе у тра пе ри ца-
ма”. на сту па по чет ком 1960-их го ди на.

Ју на ци ње го вих ра них при по ве да ка и ро ма на пре-
те жно су сту ден ти и мла ди ин те лек ту ал ци ко ји од-
ба цу ју кон вен ци је и оне об ли ке жи во та ко је им ну ди 
дру штво, ко јем се они су прот ста вља ју па сив но: не као 
ре во лу ци о на ри или ху ли га ни, не го као „стран ци”. не 
су ко бља ва ју се с по сто је ћим дру штвом, не го бе же од 
ње га – у ма шту, у му зи ку, у ски та ње, у ал ко хол, у секс.

ски та ју ја дран ским При мор јем, са ми или у „кла па-
ма”, жи ве као да су на стал ном „из ле ту”. ниг де ни су 
код ку ће, веч но су на пу ту ко ји не во ди на не ко ко-
нач но и стал но ме сто. За то хр ват ску „про зу у тра пе-

ри ца ма” про жи ма ти ха ту га као од раз све сти о то ме да је ски та ње са мо 
при вре ме но бек ство. на то упу ћу је на слов Шо ља но вог ро ма на Крат ки 
из лет (1965), док ње гов ро ман Из да ји це (1961) го во ри о они ма ко ји су 
се по ми ри ли с кон вен ци ја ма и на пу сти ли не ка да шњи жи вот ски та ња у 
тра пе ри ца ма.

У ро ма ну Лу ка (1974) Шо љан да је ши ру па но ра му дру штва: по ред 
мла де ју на ки ње, ко ја пред ста вља бун тов ну ге не ра ци ју у тра пе ри ца ма, 
глав ни ју нак ро ма на је сре до веч ни ин же њер. њи хо ва љу бав је без на де-
жна, не ма пер спек ти ву: ин же њер се ода је пи ћу и оста је као ру и на од чо-
ве ка на ру и на ма не до вр ше не из град ње (лу ке), а де вој ка у тра пе ри ца ма 
од ла зи у да ља ски та ња без ци ља.

Ради илустрације ево два од-
лом ка из романа Издајице. Можете 
их про чи та ти у оригиналу: 

Znat no je osvje že nje na stu pi lo kad 
je u kra snu bo ro vu šu mu ko ja se na-
la zi la iza pla že, sti glo sto i osam de set 
pu no krv nih Ni je ma ca, ša re nih go di na i 
ša re nih odi je la. U šu mi su u dva da na iz-
ra sli ze le ni, žu ti i cr ve ni ša to ri, a za tim 
su se use li li Ni jem ci i raz mi lje li se po 
pla ži u pru ga stih ogr ta ča za ku pa nje. To 
ju tro, na ših je ne ko li ko lje po ta na živ nu-
lo. Je dan je od ju rio u grad i vra tio se s 
gi ta rom, ko ju je ne pre sta no no sio ne-
mar no pre ba če nu pre ko le da, iako ni je 
ni kad po ka zao ni naj ma nje na mje re da „Фића” – легендарни југословенски ауто
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svi ra. Lje po ta ni su se umi je ša li u go mi lu Nje mi ca iz me đu če tr de set i še zde set 
go di na, po ka zi va li svo je bi ser no bi je le zu be i, iz me đu ro man tič nih uz da ha i 
kom pli me na ta, ras pi ti va li se o ci je na ma fo to a pa ra ta i sa to va.

Ćuk je ustao s pla že, s ga đe njem na li cu, dra ma tič no mah nuv ši ru kom i re-
kao: „Ne, ovo ni je Rio de Ja ne i ro.”

I ta ko smo oti šli, ru ča li u na šoj krč mi sku še na gra de le, po pi li dvi je li tre 
vi na i od lu či li da isto po sli je pod ne kre ne mo na Zlat nu oba lu. Zlat nom oba lom 
su zva li po lu o tok, uda ljen od gra da oko pet-šest ki lo me ta ra, gdje se na la zio 
re sto ran i te ra sa. To je bi lo omi lje no ple sa li šte ci je log kra ja. Ni je bi lo na ro či to 
li je po, ali ta mo se osim sli ka ra i Ni je ma ca mo glo na ći i ži vih bi ća.

(…)
„Vi diš ka ko sam se raz ble be ta la: ne mam s kim pro go vo ri ti ka kvu ljud sku 

ri ječ. Kad mi slim na te be, po sta jem po ma lo sen ti men tal na – aline ka ko mi iz-
gle da da je sve ono što smo za jed no pro ži vje li bi lo ta ko dav no.

Ci je lo na še dru štvo se ras pa lo, i ko li ko god ga se kat kad za že lim znam da 
se ne bi vi še ni ka ko mo glo slo ži ti. Ne što nas je raz ba ca lo kao plje vu. Mi sa mi, 
mo žda.

Mo žda je ta ko s ci je lom na šom ge ne ra ci jom, mo žda sa svim lju di ma uopće.
Kat kad se pi tam tko je od nas kriv. Je smo li svi mi iz da ji ce ka ko je go vo rio 

Ćuk? Ili se tu ra di o stva ri ma ko je na pro sto ta ko idu?
Ja sno mi je sa mo da ne če ga vi še ne ma. Što je to, ne znam. Ti ćeš to si gur no 

zna ti, ti si uvi jek bio pa met ni ji od me ne u tim stva ri ma. Ali ni je va žno.
Tko bi vi še oko to ga raz bi jao gla vu?
Ču la sam da ti po slo vi idu do bro, i da mla tiš pa re na ve li ko. Na rav no, kao 

uvi jek, sa vr še no mi je ne ja sno či me se ba viš: akvi zi ter ogla sa, je li? Ili na pro-
sto šver caš, kao ne kad? Na dam se sva ka ko da si se osta vio onih glu pih ide ja 
da pi šeš. Ni je to za nas.

Ja vi mi se ipak jed nom kad ti bu de zgod no. Ne moj me pre zi ra ti i ne moj 
mi sli ti da sam za bo ra vi la sve što je bi lo.

Tvo ja Be ba.”

Хрватско приморје – Хвар, море, обала и отоци
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срП ски неоМодернизАМ

оп шти пре глед раздобља

по ли тич ка и ду хов на Си ту а ци ја поСле другог СветСког ра та

Ко му ни стич ка и не свр ста на Ју го сла ви ја 

Као у ра ни јим епо ха ма, срп ска књи жев ност је и сре ди ном 20. ве ка 
пра ти ла (пре у зи ма ла) то ко ве свет ске књи жев но сти. ово га пу та је чак и 
по ли тич ка си ту а ци ја по го до ва ла при ма њу ути ца ја са За па да.

У пр вим по рат ним го ди на ма но ва, ко му ни стич ка Ју го сла ви ја при-
па да – ло гич но – ко му ни стич ком бло ку, ди ри го ва ном из Мо скве. Али 
1948. до ла зи до су ко ба из ме ђу ју го сло вен ских и ру ских (со вјет ских) 
ко му ни ста, те Ју го сла ви ја би ва ис кљу че на из ко му ни стич ког та бо ра. 
исти на, Ју го сла ви ја оста је ко му ни стич ка зе мља, али не свр ста на, не за-

ви сна од Мо скве.
За што је по ли тич ка за вр зла ма има ла 

ути ца ја на књи жев ност?
Зато што ко му ни зам ни је био са мо по-

ли тич ки по крет не го је вр шио и идеј ну 
дик та ту ру. Ко му ни сти су хте ли да кон-
тро ли шу не са мо по ли ти ку и еко но ми ју 
не го и људ ске мо зго ве; не за то што им је 
то био хо би, не го за то што су ти ме хте ли 
да пот пу но учвр сте сво ју власт: јер не ма 
чвр шће дик та ту ре од оне ко ју по др жа-
ва ју ма се над ко ји ма се дик та ту ра вр ши. 

У том ин те ре су тре ба ло је ма се изо ло ва ти од дру га чи јих ми шље ња. то 
је сми сао оне по ли ти ке ко ју означава ме та фо ра „гво зде на за ве са”.

Епи зо да со ци ја ли стич ког ре а ли зма

Ко му ни сти за бра њу ју увоз ро бе са За па да, оме та ју при јем за пад них 
ра ди о ста ни ца, па за бра њу ју и књи ге са За па да.

од пи са ца се зах те ва да пи шу о ус пе си ма ко му ни зма, о по бе ди у ра ту 
про тив фа ши зма и о из град њи но ве др жа ве и „леп ше бу дућ но сти” (та-
да шњи из раз) у ко јој ће сви љу ди би ти рав но прав ни и јед на ко срећ ни 
– то је ви зи ја бу ду ћег ко му ни стич ког дру штва ко је се са да тек гра ди.

божа илић: Сондирање терена на Новом 
Београду (1948)
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Књи жев ност ко ја је ве ли ча ла успе хе ко му ни зма и ис ти ца ла за слу ге 
ње го вих во ђа, зва ла се „со ци ја ли стич ки ре а ли зам”. со ци ја ли стич ки ре-
а ли зам се на ме тао ра зним сред стви ма: по доб на де ла су об ја вљи ва на, 
дру га ни су, по доб ни пи сцу су на гра ђи ва ни (стан, по сао, на гра де), дру ги 
су за бра њи ва ни или про га ња ни (из ба че ни са по сла или стр па ни у за-
твор).

Ју го сло вен ско пре ва зи ла же ње со ци ја ли стич ког ре а ли зма

У зе мља ма со ци ја ли стич ког та бо ра дик та ту ра со ци ја ли стич ког ре а-
ли зма тра је до кра ја 1950-их го ди на.

У Ју го сла ви ји је ова епи зо да би ла знат но кра ћа: тра ја ла је са мо до 
су ко ба с Мо сквом.

Кра јем 1940-их и по чет ком 1950-их го ди-
на ју го сло вен ска ду хов на кли ма по ста је сло-
бод ни ја, отва ра ју се про зо ри ка све ту. Пре во-
де се де ла за пад них пи са ца, у шко ла ма се уче 
за пад ни је зи ци, отва ра ју се и гра ни це, љу ди 
пу ту ју по све ту и упи ја ју раз не ути ца је.

ве ћа сло бо да, на рав но, оста вља тра га и у 
до ма ћем ства ра ла штву.

од по чет ка 1950-их срп ска књи жев ност 
иде уко рак са свет ском књи жев но шћу.

[Напомена о гра ни ца ма „ју го сло вен ске иди ле”: 
ве ћа сло бо да, на рав но, ни је би ла без гра нич-
на; у ти то вој Ју го сла ви ји све се мо гло кри ти-
ко ва ти сем –ти то ве Ју го сла ви је.]

ша ре ни ло књи жев них пра ва ца

1. отво ре ност пре ма За па ду до во ди до 
усва ја ња са вре ме них пра ва ца свет ске књи-
жев но сти. та ко се и у срп ској књи жев но сти 
нео мо дер ни зма ја вља ју де ла пи са на у ду ху ег-
зи стен ци ја ли зма, књи жев но сти ап сур да и про зе у тра пе ри ца ма.

2. Али у неомо дер ни зму не ма јед ног во де ћег стил ског прав ца, за то 
се об на вља ју и не ка ра ни ја стре мље на. та кав је у по е зи ји нео сим бо ли-
зам, док се у про зи ја вља и но ви ре а ли зам.

Су мар но: глав на осо би на раз до бља је од су ство јед не глав не осо би не; 
уме сто ње на ла зи мо ша ре ни ло и пре та па ње (тзв. плу ра ли зам).

Упоредите две приложене слике – по садржају и по стилу.

бошко Петровић: Катедрала (1960)
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ваС ко попа
(1922–1991)

Жи вот

Ро ђен је у Гре бен цу код вр шца. основ ну 
шко лу и гим на зи ју по ха ђа у вр шцу. По чи ње 
сту ди је на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра-
ду, али за вре ме Дру гог свет ског ра та би ва за-
тво рен у не мач ком кон цен тра ци о ном ло го ру 
у Зре ња ни ну (Беч ке рек), те ди пло ми ра тек 
1949. од 1954. ра ди као уред ник у из да вач кој 
ку ћи но лит у Бе о гра ду. Умро је у Бе о гра ду.

Ства ра ла штво

Пе сник са вр ло спе ци фич ним ин ди ви ду-
ал ним сти лом.

По чи ње да пи ше по чет ком 1940-их, пр ве 
пе сме об ја вљу је кра јем те де це ни је, а пр ва 
збир ка – Ко ра – из ла зи му 1953. По сле то га 
об ја вљу је још се дам пе снич ких збир ки (а у 

за о став шти ни је про на ђе на још јед на при пре мље на, али не до вр ше на 
збир ка). с об зи ром на то да су те књи ге тан ке а пе сме крат ке, мо же се 
ре ћи да је пи сао ма ло и бри жљи во, и пу штао у свет са мо оно што је сма-
трао са вр ше ним.

имао је три ве ћа пе снич ка опре де ље ња ко ја до ми ни ра ју у ње го вим 
по је ди ним пе ри о ди ма, и то у ова квом ре до сле ду:

– по е зи ја апсурда,
– национална по е зи ја,
– аутобиографска по е зи ја.

По е зи јА АП сУр дА

У сре ди шту бор бе ста рог и но вог

већ пр ве По пи не пе сме об ја вље не у ча со пи си ма кра јем 1940-их на-
и ла зе на же сток от пор кон зер ва тив не кри ти ке. на па ди су има ли два 
са др жа ја: у естет ску кри ти ку био је за па ко ван иде о ло шки (по ли тич ки) 
на пад.

По пи је пре ба ци ва но да пи ше „не ра зу мљи ве” пе сме и за сту па „ира ци-
о на ли зам”, а то је – у оно до ба (од мах по сле 1945) – ва жи ло као оп ту жба 
за „из да ју” ја сне и оп ти ми стич ке иде о ло ги је ко му ни зма и но ве из град-
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ње: јер ка ко мо же не ко (по го то во млад чо век и ко му нист) ка за ти да је 
свет бе сми слен, ка да ми (тј. ко му ни сти) гра ди мо леп шу бу дућ ност и зе-
маљ ски рај свих љу ди на све ту (из у зев бур жу ја „тру лог ка пи та ли зма”).

Це ла ствар по ста је још чуд ни ја ако зна мо да је По па био ода ни ко му-
нист, и остао је та кав до кра ја свог жи во та. са мо, као вр хун ски ин те лек-
ту а лац и вр хун ски пе сник, ни је се дао за сле пи ти плит ком (по не кад де-
ти ња стом) ко му ни стич ком про па ган дом. ни су га за ва ра ли ни ло кал ни 
ин ду стриј ски ус пе си ни пра знич не го во ран ци је ло кал них дик та то ра и 
пар тиј ских функ ци о не ра: знао је да је цео свет у опа сној си ту а ци ји: на 
иви ци – фи зич ки мо гу ћег – са мо у ни ште ња.

Јед но став но, као ин те лек ту а лац и као пе сник ни је хтео да ла же: да 
ка же да је све ле по и до бро, ка да је ви део да су су штин ске ства ри ру жне 
и зле.

По ет ском ви зи јом угро же ног це лог све та, По па је из ра стао у пе сни-
ка ко ји је – уз Ка ми ја у про зи и Бе ке та у дра ми – ство рио мо дел по е зи је 
ап сур да.

Слу чај По пи ног ле ген дар ног „Ко ња”

оми ље на ме та кон зер ва тив них кри ти ча ра би ла је По пи на пе сма о 
ко њу, ко ји је по стао ле ген да ран упра во због тих на па да и иш чу ђа ва ња.

но за што су се кон зер ва тив ци чу ди ли јед ном обич ном ко њу?
За то што По пин коњ ни је био баш оби чан. Пе сма по чи ње ова ко:

Коњ

обич но 
осам но гу има

– Ух, ух, ух! – грак ну ли су ака де ми ци и уни вер зи тет ски про фе со ри; 
они још ни су чу ли за осмо но гог ко ња. До бро. Али из гле да ни су чу ли ни 
за сед мо гла ву ажда ју ни ти су ви де ли Ша га ло ву сли ку Ауто пор трет са 
се дам пр сти ју (в. при лог). А по го то во ни су про чи та ли па жљи во до кра-
ја По пи ну пе сму. Јер из ње би раз у ме ли за што коњ има осам но гу:

„коЊ”

обич но 
осам но гу има

из ме ђу ви ли ца 
Чо век му се на ста нио 
са сво је че ти ри стра не све та 

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



154

та да је гу би цу рас кр ва вио 
Хтео је 
Да пре гри зе ту ста бљи ку ку ку ру за 
Дав но је то би ло

У очи ма ле пим  
ту га му се за тво ри ла  
У круг 
Јер друм кра ја не ма  
А це лу зе мљу тре ба  
За со бом ву ћи

Је ли да је ја сно? Јер ко би мо гао да ву че це лу зе мљу ако не ма до вољ-
но но гу за тај си зи фов ски по сао?

Апро по: си зиф! ка ко се зва ла ка ми је ва књи га ко ја по кре ће пра вац фи ло зо-
фи је и књи жев но сти ап сур да?

„не ра зу мљи ва” и „ира ци о нал на” – до дај мо: фан та стич на и над ре а-
ли стич ка – пе сма по ста је и те ка ко ја сна и ра зу мљи ва ако се чи та па-
жљи во и кре а тив но: ако чи та лац про ник не у пе сни ко ву ло ги ку. У том 
слу ча ју би ће ја сна и ова сли ка:

из ме ђу ви ли ца 
Чо век му се на ста нио 
са сво је че ти ри стра не све та

сви (?) зна мо (?) шта је ђем: гво зде на шип ка ко ју чо век ста вља ко њу 
у уста и ве зу је за њу узде (ка ја се) ко ји ма упра вља ко ња ле во и де сно, на-
пред и на траг (да кле на че ти ри стра не све та, ка ко сто ји у пе сми). За то 
се чо век „на ста нио” – усе лио се у коњ ска уста и од та да упра вља ње го-
вом суд би ном.

По сто јао је тре ну так бун та: коњ је хтео да „пре гри зе ту ста бљи ку ку-
ку ру за” – то је ме та фо ра за ђем, од но сно за илу зи ју ко ју је коњ га јио: да 
мо же да пре гри зе гво зде ну шип ку. ни је мо гао: са мо је „гу би цу рас кр ва-
вио”. А „дав но је то би ло”, коњ је већ вр ло дав но при пи то мље на до ма ћа 
жи во ти ња, слу га и роб чо ве ков.

За то му се у очи ма „ту га у круг за тво ри ла” – у круг, ко ји је сим бол за-
тво ре но сти, де фи ни тив но сти, не про мен љи во сти.

нај зад сле ди су ми ра ње коњ ске суд би не:

Јер друм кра ја не ма  
А це лу зе мљу тре ба  
За со бом ву ћи
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Друм без кра ја зна чи исто што и си зи фов брег на ко ји тре ба гу ра ти 
ка мен ко ји се увек сур ва ва на по ла зно ме сто. А це ла зе мља је та кав те-
рет ко ји не до пу шта ко њу ни тре ну так од мо ра и олак ша ња.

1. Да ли пе сма го во ри за и ста о ко њу?
2. или је то са мо але го ри ја и сим бол, а реч је „за пра во” о чо ве ку: о пе-

сни ку, о ме ни, о те би, о на ма? (Гла сај мо. Ја сам за „за” – два пу та!)

„По знАн ство”

не за во ди ме мо дри сво де 
не играм 
тиси свод жед них не па ца 
над мо јом гла вом

тра ко про стран ства 
не оба ви јај ми се око но гу 
не за но си ме 
ти си бу дан је зик 
сед мо кра ки је зик 
Под мо јим сто па ли ма 
не идем

Ди са ње мо је бе за зле но 
Ди са ње мо је за ди ха но 
не опи јај ме 
слу тим дах звер ке 
не играм

Чу јем по зна ти псе ћи удар 
Удар зу ба о зу бе 
осе ћам мрак че љу сти 
Ко ји ми очи отва ра 
ви дим

ви дим не са њам

ово је јед на од нај ра ни јих По пи них пе са ма (сто ји на че лу ци клу са Оп
сед ну та ве дри на, ко ји је на стао у пе ри о ду 1943–1945).

Те ма и са др жај

У пе сми го во ри лир ски су бјект ко ји од би ја да уче ству је у не кој 
игри.

драган стојков: Пирамида (1988)
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наш за да так је да раз у ме мо о ка квој се игри ра ди.
Уоста лом ни је те шко раз у ме ти: ја сно је ре че но од мах на по чет ку: „не 

за во ди ме мо дри сво де”. Ра ди се о игри пла вог не ба. Ја сно, зар не? Па…
схва та мо да је „мо дри свод” сим бол. А уз не бе ски свод ни је те шко 

асо ци ра ти јед ног вр ло по зна тог јуна ка из грч ке ми то ло ги је ко ји је на-
стра дао за ве ден ле по том мо дрог сво да – ви нуо се су ви ше ви со ко, бли зу 
сун ца, ко је му је ото пи ло кри ла слепљена во ском.

Мо дром сво ду се при дру жу је „тра ка про стран ства” – та ко ђе сим бол: 
то је да љи на, пу то ва ње, од ла зак… мо жда бес крај.

не бо, да љи на и бес крај: то су за во дљи ве ства ри („не за во ди ме”), но 
лир ски су бјект их од би ја.

За што?
За то што по зна је су шти ну ко ја се кри је иза тих за во дљи вих при ви да. 

А та су шти на је не га тив на, опа сна и ру жна. По сле ма мљи вог при ви да, 
пе сник раз от кри ва праволице по ме ну те ства ри:

не за во ди ме мо дри сво де 
не играм 
тиси своджеднихнепаца 
над мо јом гла вом

Пре при ча но: слу шај ти, мо дри сво де, не мој да ме за во диш, ја не 
играм, јерзнам да си ти свод жед них не па ца над мо јом гла вом.

Про цес раз от кри ва ња се на ста вља и гра ди ра: у по чет ку за во дљив 
при зор пре о бра зи ће се у ви зи ју ко смич ке ажда је. По чет ни „жед ни неп-
ци” на кра ју пе сме већ из гле да ју као раз ја пље на че љуст не ке опа сне и 
фан та стич не зве ри.

Су мар но: лир ски су бјект по зна је пра ву при ро ду све та, зна да је свет 
– ма ко ли ко се чи нио ле пим – опа сан и не при ја тељ ски уре ђен, па за то 
лир ски су бјект не же ли да уче ству је у ње му и у ње го вим „игра ма”.

Струк ту ра

Пе сма сто ји на два сту ба – на две вр сте гла го ла на по чет ку сти хо ва:
– пр ви низ са чи ња ва ју не ги ра ни гла го ли ак ци је: „не за во ди ме”, „не 

играм”, „не оба ви јај ми се”, „не за но си ме”, „не идем”, „не опи јај ме”, „не 
играм”,

– дру ги низ са чи ња ва ју по тврд ни гла го ли опа жа ња: „слу тим”, „чу-
јем”, „осе ћам”, „ви дим”, „ви дим”.

не ги ра ни гла го ли су сме ште ни у пр ве че ти ри стро фе, гла го ли опа-
жа ња су згу сну ти у пе тој, да би се у по след њем одво је ном сти ху на шли 
за јед но: „ви дим не са њам” – по тврд ни гла гол опа жа ња и не ги ра ни гла-
гол ак ци је.

Упо ре дите крај ове пе сме с по чет ком пе сме Про лог Ми ло ша Цр њан ског.
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Фор ма и ри там

Пе сма је пи са на у сло бод ном сти ху и сло бод ним стро фа ма без ри мо-
ва ња.

ипак, то ком чи та ња осе ћа мо да у њој пул си ра уну тра шњи ри там: ни 
у јед ном тре нут ку не ма мо ути сак да чи та мо про зу штам па ну у пре ло му 
на сти хо ве.

Ка кав је тај уну тра шњи ри там? 
Пе сма се де ли на че ти ри ве ће рит мич ке 

це ли не. сва ка од њих по чи ње ре ла тив но 
ду гач ким, зву ков но бо га тим и син так тич-
ки сло же ним сти хо ви ма, а за вр ша ва се од-
рич ном ре че ни цом у крат ким сти хо ви ма 
од две ре чи.

1.Првиритмичкиблок налазимо у пр-
ва два сти ха:

не за во ди ме мо дри сво де 
не играм

Пр ви стих је ве ро ват но нај му зи кал ни ји 
у це лом По пи ном ства ра ла штву: сви сло го-
ви (из у зев јед ног) има ју сво ју уну тра шњу 
ри му:

не, ме, -де / -ди, -дри; / -вод- мод-, -вод-.

ту зву ков ну па ра ду пре се ца крат ка из ја-
ва „не играм”.

2.Другаритмичка јединица по чи ње у сре ди ни пр ве стро фе („ти 
си…”) и про те же се до кра ја дру ге („не идем”):

тиси свод жед них не па ца 
над мо јом гла вом

тра ко про стран ства 
не оба ви јај ми се око но гу 
не за но си ме 
ти си бу дан је зик 
сед мо кра ки је зик 
Под мо јим сто па ли ма 
не идем

Петар Мојак: Драма – жеља за 
летењем (1979)
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на по чет ку овог бло ка сто је две ду гач ке ре че ни це, по де ље не у по 
два сти ха:

тиси свод жед них не па ца 
над мо јом гла вом

тра ко про стран ства 
не оба ви јај ми се око но гу

овде има али те ра ци је („с” у „ти си свод”) и по на вља ња фо нет ских 
ску по ва: -тр, -пр, / -ст, -ст, / -стр, -ств, / -стра, -ства у „тра ко…”).

њих за у ста вља од рич на ре че ни ца, ма ло ду жа од слич них:

не за но си ме

За тим сле ди пе снич ка фи гу ра: по на вља ње на кра ју сти хо ва: 

ти си бу дан је зик 
сед мо кра ки је зик 

на кра ју бло ка опет сто ји крат ка од рич на из ја ва:

не идем

3. тре ћи блок по чи ње ана фо ром (по на вља ње истих ре чи на по чет ку 
сти хо ва):

Ди са ње мо је бе за зле но 
Ди са ње мо је за ди ха но 

ови сти хо ви су де ве тер ци, по сле ко јих сле ди од рич на ре че ни ца, опет 
ма ло ду жа од слич них („не опи јај ме”), да би и на кра ју овог бло ка од јек-
ну ла крат ка од рич на из ја ва „не играм”.

4. У че твр том бло ку ре тор ски звук ства ра ју гла го ли на по чет ку сти-
хо ва: „слу тим”, „чу јем”, „осе ћам”, „ви дим”, „ви дим (не са њам)”.

У пе сми има осам гла го ла у истом гра ма тич ком об ли ку (у пр вом ли-
цу јед ни не) са увек истим за вр шет ком (на су гла сник „м”).

исти је број речи не га ци је: осам пу та се ка же „не”.

Свеукуп но:
ова пе сма сло бод ног сти ха има и те ка ко бо га ту рит мич ку, ре то рич-

ку и звуч ну струк ту ру, мо же се ре ци то ва ти вр ло па те тич но (ма да то 
ни је пре по руч љи во), у истом сти лу као ве ли ке па те тич не ро ман ти чар-
ске пе сме (ма да ни њих не волим[о] [сувише] ка да се ре ци ту ју [сувише] 
па те тич но).
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„У Пе Пе ЉА ри”

Ма ју шно сун це 
са жу том ко сом од ду ва на 
Га си се у пе пе ља ри

Крв јев ти ног ру жа до ји 
Мр тве труп це чи ко ва

обез гла вље на дрв ца че зну 
За кру на ма од сум по ра

Зе лен ци од пе пе ла њи ште 
За у ста вље ни у про пњу

огром на ру ка 
са жар ким оком на сред дла на 
вре ба на ви ди ку

Те ма и са др жај

У пе сми су опи са ни до га ђа ји на три ни воа: 1. га ше ње ци га ре те, 2. 
смо тра по сле бит ке, 3. за ла зак сун ца.

сход но то ме, има три сло ја: 1. пе пе ља ра, 2. ра ти ште, 3. ко смос.
Ре чи се гру пи шу на осно ву те трој но сти:

1.пепељара   2.ратиште  3.космос

ду ван    крв   сун це
пе пе ља ра    мр тви   огром на
јев тин руж    труп ци  ви дик
чи ко ви    обез гла вље ни
дрв ца с кру ном од сум по ра њи ште
пе пео
жар ко
ру ка

Пе снич ке сли ке на ста ју пу тем ком би на ци је мо ти ва из ра зних сло је-
ва, на при мер: „крв јев ти ног ру жа” (ком би на ци ја ратишта и пе пе ља-
ре), „ма ју шно сунце / са жу том ко сом ду ва на” (ком би на ци ја космоса и 
пе пе ља ре).

Про на ђи те и оста ле ком би на ци је ра зних еле ме на та.

Пре ма ло ги ци ових сли ка, пепељарајератиштенегдеукосмосу.

јован бикицки: Монако виђен у 
сунцу и машти (1969)
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Претапање

За јед нич ка ви зи ја пе пе ља ре и ра ти шта за сни ва се на мо ти ви ма ви-
зу ел не слич но сти (дим, пе пео, из го ре ли пред ме ти, ру ше ви не, цр ве ни 
руж и цр ве на крв) и зна чењ ске срод но сти: на оба ме ста на ла зи мо тра го-
ве на мер ног уни шта ва ња: на ра ти шту се уби ја, у пе пе ља ри се „уни шта-
ва” по пу ше на ци га ре та.

све је у зна ку кра ја и за вр шет ка: пу ше ња и га ше ња ци га ре те, бит ке и 
уби ја ња, а то се по ве зу је са за ла ском сун ца, што је та ко ђе крај и за вр ше-
так: мо же би ти крај да на или крај све та.

на тој осно ви ста па ју се сло је ви пе сме и ства ра ју је дин ство.
Пе пе ља ра/ра ти ште по при ма ди мен зи је ко смо са у тре нут ку за ла ска 

сун ца и/или сма ка све та. од де скрип ци је јед ног обич ног пред мет а на ста-
је ви зи ја апо ка лип се.

Струк ту ра

струк ту ра пе сме је са зда на од број них ма њих сли ка („Ко са од ду ва-
на”, „крв ру жа” итд.), а сли ке се гру пи шу пре ма сло је ви ма пе сме, за тим 
се ста па ју у јед ну ве ли ку и сло же ну сли ку ко ја је јед на ка са це лом пе-
смом.

По след њу стро фу чи та мо већ у све тлу прет ход них, за то ње ну дво-
сте пе ну струк ту ру схва та мо као тро сте пе ну: 

огром на ру ка 
са жар ким оком на сред дла на 
вре ба на ви ди ку

ови сти хо ви ком би ну ју еле мен те 1. и 3. сло ја (пе пе ља ра и ко смос), 
али чи та лац већ зна да је пе пе ља ра ра ти ште (2. слој).

У цен тру за вр шне сли ке на ла зи се ру ка.
она је по ло ги ци 1. сло ја људ ска ру ка ко ја га си ци га ре ту у пе пе ља ри, 

а „жар ко око” је же ра ви ца на вр ху ци га ре те.
Али у пр вој стро фи је упа ље на ци га ре та би ла ме та фо ра сун ца („ма-

ју шно сун це са жу том ко сом од ду ва на”), за то „жар ко око” и на кра ју 
пе сме до би ја зна че ње „сун ца”, што по твр ђу ју и из ра зи „огром на” (ру ка) 
и „на ви ди ку”, ко ји до ли ку ју сун цу, а не ци га ре ти.

 ти ме за вр шна сли ка – по ред то га што са жи ма све до та да шње мо ти-
ве – отва ра и но ву те му: са зна је мо да опи са ну сце ну не ко мо три.

не ко са стра не „вре ба на ви ди ку”.
У тек сту пи ше да „ру ка …вре ба” сво јим (?) „оком на сред дла на”. У кон-

тек сту ко смич ких ди мен зи ја („ви дик”, „сун це”) та огром на „ру ка” и оно 
„око” асо ци ра ју на „бож ју ру ку” и „бож је око”.

та асо ци ја ци ја по ја ча ва кон ста та ци ју да је опис јед не обич не пе пе ља-
ре пре ра стао у ви зи ју апо ка лип се.
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„дА ле ко У нА МА”
ово је ци клус од три де сет ну ме ри са них пе са ма без на сло ва: сти хо ва-

ни днев ник о срећ ној али угро же ној љу ба ви.
Ци клус је пи сан у пе ри о ду 1943–1951.
Би о граф ска по за ди на: По па је за вре ме Дру гог свет ског ра та био од-

ве ден у не мач ки ло гор, и та да је ра ста вљен од сво је дра ге, с ко јом се 
ка сни је оже нио и жи вео с њом до смр ти; ње но име се на ла зи у по све ти 
свих По пи них збир ки: „Ха ши”.

Те ма и са др жај

Љу бав ни ци сто је у ме ђу соб ном од брам бе ном са ве зни штву про тив 
на па да ко ји до ла зе из спо ља шњег све та.

на пр вом сте пе ну ове љубавне приче свет је иден ти чан с рат ном 
ствар но шћу ко ја угро жа ва људ ску ег зи стен ци ју (1):

Чу јеш ли ме так 
Ко ји нам око гла ве об ле ће

Угро же на је и љу бав и љу бав на сре ћа:

Чу јеш ли ме так 
Ко ји нам по љу бац вре ба

У тој пе сми (1) сли ка спо ља шњег све та 
је још кон крет на, пре по зна је се у њој рат но 
до ба („ме так… око гла ве”). Ка сни је се сли ка 
ши ри и уоп шта ва, це ло по сто ја ње де лу је као 
не при ја тељ ско и опа сно на свим ни во и ма: у 
ин тим ној сфе ри: „Је за на пу чи ни ча ја у шо љи”, 
„Рђа… на ру бо ви ма на ше га осме ха” (2), и уни-
вер зал но: „Ру ше се сту бо ви ко ји не бо др же” 
(13).

исти на, сна га љу ба ви мо же да са вла да све 
(16):

си ја ли цу до бру па лиш 
У ту зи мо јој сме ђој

(…)

Го лу бо ве ску пљаш 
У ра до сти мо јој бе ле

Ци га ре ту мо јих бри га 
А ср цу сво ме га сиш

слика из младости (1940): васко 
Попа и Хаша сингер, којој ће бити 
посвећене све Попине збирке
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Али за оства ри ва ње љу ба ви не ма га ран ци је (2):

Да ли ћу мо ћи 
на овом не по чин-по љу 
Да ти по диг нем ша тор од сво јих дла но ва

не при ја тељ ски свет је фи зич ки над мо ћан (22):

наш дан је зе ле на ја бу ка 
на дво је пре се че на

Пре о ста је од би ја ње уче шћа у све ту и бек ство у има ги нар не уну тра-
шње пре де ле (29):

Про на шли смо се 
на злат ној ви со рав ни 
Да ле ко у на ма

Стил

По зна ва ју ћи По пи не пе сме као што су По знан ство и У пе пе ља ри, мо-
гли би смо по ми сли ти да је њи хов спе ци фи чан стил по во љан са мо за 
гра ђе ње пе са ма пи са них у ду ху по е зи је ап сур да.

Ме ђу тим, у по е ми Да ле ко у на ма по ка за ло се да је По пин спе ци фи-
чан стил упо тре бљив и у та ко осе тљи вој те мат ској обла сти као што је 
љу бав ни ис каз, у ко јем пре ти опа сност од сен ти мен тал но сти и ша блон-
ских ре ше ња.

По пин на чин гра ђе ња сли ка от кло нио је те опа сно сти и ре зул то вао 
ори ги нал ним на чи ном пи са ња љу бав не пе сме. на при мер (15):

Ули це тво јих по гле да 
не ма ју кра ја

Ла сте из тво јих тре па ви ца 
на југ се не се ле

са ја си ка у гру ди ма тво јим 
Ли шће не опа да

на не бу тво јих ре чи 
сун це не за ла зи

еле мен ти на род не, тру ба дур ске, ро ман ти чар ске љу бав не пе сме гра-
де сли ку за јед но с над ре а ли стич ким еле мен ти ма.

У сва кој стро фи на ла зи мо по јед ну тро сло жну сли ку.
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осно ва је дво сло жна: увек јед на 1. фантастичнатврдња о не кој 2. 
по зна тој ства ри:
–бескрајна ули ца,
– ла сте ко је се неселенајуг,
– ја си ка с ко је неопадалишће,
– сун це ко је никаданезалази.
Уз ове дво сло жне сли ке до да је се још и тре ћи еле мент – 3. пер со ни-

фи ка ци ја, ве за на за лич ност дра ге:

бес крај на ули ца – тво јих по гле да
ластекојесенеселенајуг–изтвојихтрепавица
јасикаскојенеопадалишће–угрудиматвојим
сунцекојеникаданезалази–нанебутвојихречи

ва ља још уочи ти По пи ну до след ност у ком по но ва њу, што се ов де 
ви ди у гра да ци ји: у пр вој сли ци се го во ри о сва ко днев ном про сто ру 
(ули ца), у сред њи ма о при ро ди (ла сте, ја си ка), у по след њој о ко смо су 
(не бо).

„игре”
ово је ци клус пе са ма одешавањимаусветуапсурда – о игра ма у 

ко ји ма лир ски су бјект По знан ства ни је хтео да уче ству је: „не играм”, 
ре као је он; ју на ци овог ци клу са не ма ју мо гућ но сти за по вла че ње: 
укљу че ни су у „игре”, и стра да ју.

Да би смо сте кли ути сак о ат мос фе ри и ка рак те ру овог ци клу са, про-
чи тај мо – ра ди за гре ја ва ња – пе сму За вод ни ка:

Је дан ми лу је но гу сто ли це 
све док се сто ли ца не по кре не 
и да му но гом слат ки знак 
 
Дру ги љу би кљу ча о ни цу 
Љу би је ка ко је са мо љу би 
све док му кљу ча о ни ца по љу бац не уз вра ти 
 
тре ћи сто ји по стра ни 
Бу љи у ону дво ји цу 
и вр ти гла вом вр ти 
 
све док му гла ва не от пад не

[Ако би тре ба ло на пра ви ти је дан вр ло строг из бор за ан то ло ги ју књи жев-
но сти ап сур да, он да бих ја гла сао да од про зе уђе Ка ми јев ро ман Стра нац, 
од дра ме Бе ке то во де ло Че ка ју ћи Го доа а од по е зи је По пин ци клус Игре.]

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



164

Са др жај и струк ту ра

Ци клус се са сто ји од три на ест пе са ма: из ме ђу три оквир не пе сме 
(пр ва, сред ња и по след ња) сме ште на су два бло ка од по пет пе са ма, ко-
је опи су ју по је ди не „игре”:

Пре игре 
Кли на, Жму ре, За вод ни ка, Свад бе, Ру жо кра ди це 
Из ме ђу ига ра 
Јур ке, Се ме на, Тру ле ко би ле, Лов ца, Пе пе ла 
По сле игре

на ра тор ни је при су тан у до га ђа ји ма, „игра чи” су са ми ме ђу со бом. 
сви они при па да ју све ту ап сур да. не ма ју пој ма о све ту ван ига ра, не ма-
ју моћ ви да (као су бјект По знан ства: „ви дим не са њам”). игра чи не ма ју 
ви шу свест, не по зна ју ни шта из над сво је по зи ци је, за то ни су у ста њу да 
„не игра ју”: не мо гу би ти спољ ни по сма тра чи.

ова окол ност по себ но се ис ти че на по чет ку ци клу са, у пр вим сти хо-
ви ма увод не пе сме Пре игре:

За жму ри се на јед но око 
За ви ри се у се бе:

(…)

За жму ри се и на дру го око (…)

Пре по чет ка ига ра игра чи су не све сна хо мо ге на гру па.
Ула же њем у игру ства ра ју се од но си – што зна чи да се при хва та ју 

усло ви све та – а ти ме од мах по чи ње по де ла и ме ђу соб но су че ља ва ње 
игра ча.

игра чи до ла зе у ме ђу соб не кон флик те по зах те ви ма не ке, за њих не-
по зна те си ле.

Пе сме по чи њу опи сом по де ле уло га, ко је игра чи не би ра ју сло бод но, 
не го мо ра ју да при хва те уло гу ко ја им се до де љу је: под ре ђе ни су про-
пи си ма не ког ту ђег си сте ма, ка ко се то до бро ви ди на по чет ку пе сме 
Кли на:

Је дан бу де клин дру ги кле шта 
оста ли су мај сто ри

По сле по де ле уло га до га ђа се кон фликт у ко јем је дан део игра ча 
стра да, за тим – уме сто сми ре ња – од мах сле ди но ва по де ла уло га и све 
по чи ње из но ва, ка ко се ви ди из це ле пе сме Кли на:
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Је дан бу де клин дру ги кле шта 
оста ли су мај сто ри

Кле шта до хва те клин за гла ву 
Зу би ма га ру ка ма га до хва те 
и ву ку га ву ку 
ва де га из па то са 
обич но му са мо гла ву от ки ну 
те шко је из ва ди ти из па то са клин

Мај сто ри он да ка жу 
не ва ља ју кле шта 
Раз ва ле им ви ли це по ло ме им ру ке 
и ба це их кроз про зор

не ко дру ги за тим бу де клин 
не ко дру ги кле шта 
оста ли су мај сто ри

У ци клу су су опи са не та кве игре 
у ко ји ма су игра чи су прот ста вље ни 
јед ни дру ги ма а циљ им је да над вла да ју про тив ни ка: Жму ре, Јур ке, Тру
ле ко би ле, Лов ца. на сло ви пе са ма и са мог ци клу са асо ци ра ју на деч ју 
не ви ност, али то је са мо кон траст пра вог ли ца су ро вих „ига ра”; њи хов 
пра ви ка рак тер ви ди се у пе сми Јур ке:

Јед ни од гри зу дру ги ма 
Ру ку или но гу или би ло шта (…)

игра се жи во на ста вља

све док има ру ку 
све док има но гу 
све док има би ло шта

Прин цип игре је „сви про тив свих”, а крај њи ис ход је смрт. смрт ов де 
ни је при род ни део оп ште про ла зно сти, не го је на сил на, а кат кад се не 
мо же об ја сни ти чак ни на си љем: ово је не ко бе сми сле но, ап сурд но уни-
шта ва ње, на при мер у пе сми Пе пе ла:

Јед ни су но ћи дру ги зве зде

сва ка ноћ за па ли сво ју зве зду 
и игра цр ну игру око ње 
све док јој зве зда не из го ри

леонид Шејка: Фронтална поставка (1956)
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(…)

ноћ по след ња бу де и зве зда и ноћ 
са ма се бе за па ли 
са ма око се бе цр ну игру од и гра

По сле пот пу ног уни ште ња оста је са мо гроб, на ко ји ки ша па да и на 
ко јем тра ва ра сте, ка же за вр шна пе сма ци клу са По сле ига ра:

нај зад се ру ке ухва те за тр бух 
Да тр бух од сме ха не пук не 
Кад та мо тр бу ха не ма

Јед на се ру ка је два по диг не 
Да хла дан зној са че ла обри ше 
ни че ла не ма

Дру га се ру ка ма ши за ср це 
Да ср це из гру ди не ис ко чи 
не ма ни ср ца

Ру ке обе пад ну 
Бес по сле не пад ну у кри ло 
ни кри ла не ма

на је дан длан сад ки ша па да 
из дру гог дла на тра ва ра сте 
Шта да ти при чам

Стил

Ако је По пин Коњ био чуд на жи во ти ња, он да су ње го ви „игра чи” још 
чуд ни ја би ћа. њих би тре ба ло да за ми сли мо ваљ да као љу де. Али ка-
кви љу ди ска чу „на врх са мог се бе”? Уоп ште, да ли тре ба да за ми сли мо 
ствар не љу де ка да у увод ној пе сми Пре игре чи та мо ово:

За жму ри се на јед но око 
За ви ри се у се бе у сва ки угао 
По гле да се да не ма ек се ра да не ма ло по ва 
Да не ма ку ка ви чи јих ја ја

За жму ри се и на дру го око 
Чуч не се па се ско чи 
ско чи се ви со ко ви со ко ви со ко 
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До на врх са мог се бе 
на дно сво га по но ра

Ко се не раз би је у па рам пар чад 
Ко оста не чи тав и чи тав уста не 
тај игра 

1. Ја сно је да ре а ли стич ки при ступ во ди у ћор со как. Пе сме овог ци-
клу са спа да ју у област фантастике и надреализма. Али њи ма се до да је 
слој симболике. Фан та стич не и над ре а ли стич ке сли ке ни су са мо ин-
те ре сант не и чуд не не го има ју ва жну по ру ку: кроз њих се ка зу је ка кав 
је овај свет у ко јем жи ви мо. тач ни је… то се не ка же, не го се пре до ча ва: 
фан та стич но и над ре а ли стич ки.

Бу ди мо сме ли по пут са мог пе сни ка и упо тре би мо јед ну (при вид ну) 
бе сми сли цу: По па пи ше визуелне мисаоне пе сме. Ми не ким сво јим 
уну тра шњим ви дом ја сно ви ди мо ка ко игра чи ска чу на врх са мог се бе 
– прем да не ма мо пој ма ка ко би то из гле да ло ка да би не ко хтео да на цр-
та. Пе сме Ига ра де лу ју као сце на рио за цр та ни филм – ко ји се не мо же 
на цр та ти.

2. Чи та ју ћи Игре тре ба да се пре пу сти мо хумору као основ ном стил-
ском по ступ ку у њи ма. не мој мо се уз др жа ва ти и сло бод но пра сни мо 
у смех ка да чи та мо да не ко вр ти гла вом, вр ти, све док му гла ва не от-
пад не или ка да не ко уђе без ку ца ња не ко ме на јед но уво и иза ђе му на 
дру го.

Ху мо ром се раз от кри ва бе сми сле ност све та ап сур да, али се ху мо ром 
по ка зу је и ду хов на над моћ над све том ап сур да. не мо же би ти ја че од 
нас оно че му се уме мо сме ја ти.

Вр сте ху мо ра у „Игра ма”

По па ко ри сти два глав на по ступ ка за по сти за ње ху мо ра:
– ства ра ње ху мо ри стич ке си ту а ци је,
– ства ра ње ху мо ри стич ке је зич ке фор му ла ци је.
Ху мо ри стич ка си ту а ци ја је на при мер ка да не ко вр ти глав ном, вр ти, 

све док му гла ва не от пад не.
Је зич ки ху мор је по не кад из гра ђен на ба зи не ке ап сурд не и не ло гич-

не из ја ве, на при мер ка да се обич на ре че ни ца „не ко уђе без ку ца ња” на-
ста ви фан та сти ком: „уђе не ко ме на јед но уво”, па се то ме до да: „и иза ђе 
му на дру го”.

Шта се ов де де си ло је зич ки?
По па је спо јио две уста ље не го вор не фра зе: „ући без ку ца ња” и „на 

јед но уво му уђе, на дру го иза ђе ”. из спа ја ња ра зних уста ље них је зич-
ких обр та на ста је ап сурд на сли ка.
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ПоПинА родоЉУбивА По е зи јА

„Ус ПрАв нА зе МЉА”
(1972)

ово је збир ка пе са ма овредностимана ци о нал не исто ри је и кул тур-
не про шло сти.

По зи ци ја збир ке у По пи ном ства ра ла штву

од у век је По па, по чев ши од сво јих ра них пе са ма, тра жио про тив те-
жу бе сми сле ном и ап сурд ном све ту. су прот ста вљао је раз не вред но сти, 
на при мер љу бав (Да ле ко у на ма), па сив ни от пор не у че ство ва ња (По
знан ство), ви шу свест из ра же ну у ху мо ру (Игре).

но нај ја сни ји вид от по ра бе сми слу и ап сур ду По па про на ла зи у за-
па жа њутрајнихвредности. оне зна че мо гућ ност три јум фа над бе сми-
сли цом не ми нов не про ла зно сти и уни шта ва ња.

Са др жај и ком по зи ци ја

У књи зи Ус прав на зе мља на ла зе се ци клу си по све ће ни 1. сред њо ве-
ков ним кул тур ним и ду хов ним спо ме ни ци ма (ма на сти ри ма) и 2. ве ли-
ким исто риј ским лич но сти ма и до га ђа ји ма (св. са ви, Ко сов ском бо ју, 
Ка ра ђор ђу и уста ни ци ма).

одакле познајете појам песничког циклуса? (У сећању претражите и народну 
и писану поезију.) – Шта мислите: зашто се пишу (певају) циклуси? Шта је 
њи хо ва функција? какав је однос појединачне песме и циклуса?

Ци клу си су сме ште ни у овом ре до сле ду:

1.„Ходочашћа” – ово је ци клус пе са ма о сред њо ве ков ним ма на сти-
ри ма чи ја се име на на ла зе у на сло ви ма пе са ма: Хи лан дар, Ка ле нић, Жи
ча, Со по ћа ни, Ма на си ја, а на кра ју ци клу са је пе сма Сен тан дре ја.

на по чет ку ци клу са сто ји увод на пе сма Хо до ча шћа, у ко јој на ра тор 
(лир ски су бјект) го во ри о свом по ла ску на пут. ње гов пут, ка ко ви ди-
мо из на сло ва и ре до сле да пе са ма, за хва та срп ски ду хов ни про стор од 
пра по чет ка на ју гу (Хи лан дар) до се вер не тач ке срп ских се о ба (сен тан-
дре ја).

Ма на сти ри су опи са ни као зда ња трај не ле по те и као сим бо ли ду-
хов но сти. они сво јим ма те ри јал ним тра ја њем у ка ме ну сим бо ли зи ра ју 
ду хов но тра ја ње, ко је се мо же пре по зна ти у ап стракт ним ка те го ри ја ма 
ле по те и сми сла.

овај са др жај По па из ра жа ва сли ко ви то, ти пич но за ње гов стил, на 
при мер у пе сми Со по ћа ни:
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Ру ме ни мир сна ге 
Зре ли мир ве ли чи не

од злат них пти ца под зе мљом 
До сил ног во ћа на не бу 
све је на до ма ку ру ке

Див но су кле кли об ли ци 
У зе ни ци мај сто ра

(вре ме је ује да ло)

Мла да ле по та по но са 
Ме се чар ска си гур ност

и ка пи је веч ног про ле ћа 
и све тло оруж је сре ће 
све са мо на миг че ка

У де сни ци мај сто ра 
Да ма ри све та би ју

(вре ме је ује да ло 
и зу бе по ло ми ло)

Про ту ма чите сми сао израза „вре ме је ује да ло” и про на ђи те његово по ре кло 
у је зи ку. – за објашњење узмите у обзир и приложену слику.

2.„Савинизвор” – ово је ци клус пе са ма о св. са ви као ду хов ном ро-
до на чел ни ку и на ци о нал ном све цу.

са ва је пред ста вљен као „па стир ву ко ва”, јер По па ис ти че исто риј ски 
кон ти ну и тет: св. са ва је у По пи ној ин тер пре та ци ји онај ве ли ки исто-
риј ски лик ко ји спа ја прет хри шћан ско и хри шћан ско до ба.

то ме од го ва ра са вин пор трет у пе сми Све ти Са ва:

око ње го ве гла ве ле те пче ле 
и гра де му жи ви зла то круг

У ри ђој му бра ди 
За су тој ли по вим цве том 
Гро мо ви с му ња ма игра ју жмур ке

о вра ту му ве ри ге ви се 
и тр за ју се у гво зде ном сну

сопоћани: једна од чувених фресака тог манастира. 
да ли је Попа успео да дочара атмосферу коју 
сугерише ова фреска? 
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на ра ме ну пе тао му плам ти 
У ру ци штап пре му дри пе ва 
Пе сму укр ште них пу те ва

Ле во од ње га те че вре ме 
Де сно од ње га те че вре ме

он ко ра ча по су вом 
У прат њи сво јих ву ко ва

Пче ле, ли па, му ње, гро мо ви, ву ко ви – све су то мо ти ви из прет хри-
шћан ске ре ли ги је, док су зла то круг око гла ве (оре ол) и зми јо гла ви 
штап сим бо ли хри шћан ске ве ре. са ва ко ра ча „на су вом” – на кон ти нен-
ту трај но сти из ме ђу две ре ке про ла зно сти.

3.„Косовопоље” – ово је ци клус пе са ма о Ко сов ској би ци и ко сов-
ским бор ци ма, ко ји су до ду ше по ги ну ли, али се њи хо во де ло пре се ли ло 
у веч ност.

Кре а тив ни пе снич ки по сту пак се ис по ља ва у ства ра њу ви зи је на 
осно ву име на Ко со во по ље: глав ни ју нак ци клу са је пти ца кос, ко ја сво-
јом пе смом пра ти до га ђа је и од но си у сво ме кљу ну ле ген ду у веч ност, 
ка ко пи ше у за вр шној пе сми Ко со во по слан ство:

Кос кри ла оро ше на кр вљу су ши 
на ва три цр ве них бо жу ра

Пред њим се ши ри по ље 
ис пи са но вре лим људ ским гво жђем 
Пре то пље ним у че сти то зла то

тра ва ца ру је ме ђу сло ви ма 
и њи хо ве ре до ве 
По сво јој во љи пре стро ја ва

Кос оти ма сво је по ље 
из ру ку че ти ри цр на ве тра 
и са ви ја га од по дне ва до по но ћи

У по ноћ не бо пре ле ће 
и од но си у кљу ну не куд он зна ку да 
свој зе ле ни сви так

4. „Ћелекула” – ово је ци клус пе са ма о ис так ну тим до га ђа ји ма и 
лич но сти ма у Пр вом срп ском устан ку.
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У на сло ву ци клу са на ла зи се име ку ле са зда не 
од ло ба ња по ги ну лих бо ра ца у би ци код Че гра 
(уста ни ци су ди гли у ва здух ша нац за јед но са 
со бом и не при ја те љем). тај стра шан историјски 
спо ме ник Попа опи сује у на слов ној пе сми ци-
клу са Ће леку ла:

Ку ла смр ти

на че о ним ко сти ма се пре си ја ва  
стра хо ви то пам ће ње

из оч них ду пљи  
Гле да до на крај све та  
Цр на ви до ви тост

из ме ђу кре зу бих ви ли ца 
За гла ви ла се 
Го ле ма по след ња псов ка

око смр ти за зи да не у ку ли  
Ло ба ње у ме сту игра ју  
За вр шно зве зда но ко ло

Ку ла смр ти 
У њој го спо да ри ца упла ше на 
од се бе са ме

5.„ПовратакуБеоград” – ово је ци клус пе са ма ко ји 1. за тва ра књи-
гу опи сом пут ни ко вог по врат ка са пу та (увод на пе сма По вра так у Бе
о град), и 2. опи су је не ке исто риј ске спо ме ни ке и пре де ле Бе о гра да, по 
на сло ви ма пе са ма у овом ре до сле ду: Гор ња твр ђа ва, Те ра зи је, Вра чар 
по ље, Не бој ша ку ла, Ве ли ки го спо дин Ду нав, Бе о град.

Хо до ча сник се вра тио са пу та пун ис ку ста ва: по све до чио се да у бе-
сми сле ном про ла же њу по сто је трај не вред но сти. на у мио је да сво је 
зна ње по де ли сва ком, ка ко сто ји у увод ној пе сми По вра так у Бе о град:

Дов де до овог во де ног кр ста 
три су ме вуч је сто пе до ве ле

Умио сам ли це у рај ској ре ци 
обри сао га о ску те сун цо ро ди це 
над ви је не над тор ње ви ма

ћеле-кула – детаљ зида са 
уграђеним лобањама
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За са дио сам очев штап 
У гли ни на оба ли 
Да ме ђу вр ба ма про ли ста

Кре нуо сам ка ве ли кој ка пи ји 
отво ре ној на да мном у зе ни ту

ни сам знао спу шта ли се бе ли град 
из обла ка у ме не 
или ми из утро бе у не бо ра сте

вра тио сам се с пу та 
Да са зре ло ка ме ње из за ве жља ја 
ов де на тр гу раз де лим

„са зре ло ка ме ње” је ис ку ство сте че но на пу ту, а пут ни ко ва/пе сни-
ко ва на ме ра да ка ме ње из за ве жља ја по де ли на тр гу мо же се схва ти ти 
као арс по е ти ка: у пе сма ма тре ба по де ли ти зна ње до ко јег је пе сник као 
хо до ча сник до шао.

ПоПинА АУто би о грАФ скА По е зи јА

У збир ка ма Жи во ме со (1975) и Рез (1981) вас ко По па про го ва ра о 
се би. Пр ва је збир ка пе сни ко вог по ре кла, дру га је књи га ње го вог са да-
шњег жи во та.

Жи во ме со је књи га о вр шцу, о пе сни ко вим лич ним ко ре ни ма, о вр-
шач ким ули ца ма и скулп ту ра ма, о успо ме на ма из ло го ра, о по зна ни ци-
ма, ро ди те љи ма и пре ци ма (ме ђу ко ји ма на ла зи и ву ко ве и ве шти це).

Увод у овај те мат ски круг да је пр ва пе сма ове збир ке:

„зе МАЉ ско сА зве Жђе”

Пред осве тље ном про дав ни цом 
У Гу ду рич кој ули ци у вр шцу 
три ста ра рад ни ка ис пи ја ју 
ве чер ње сво је пи во из фла ше

Ли ме ни за пу ша чи су ство ри ли 
са зве жђе на тра ци зе мље 
из ме ђу плоч ни ка и ко ло во за

све тлу ца оно у по лу мра ку 
и че ка свог зве здо знан ца
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По шао сам да ку пим ци га ре те 
тра жим и фла шу пи ва 
Да на ђем ме сто и сво јој зве зди

осно ва ове пе сме је спа ја ње зе маљ ског и не бе ског, пре та па ње ба нал-
не сва ко днев не си ту а ци је у ко смич ку ви зи ју. Ба че ни пив ски за пу ша чи 
по ста ју зве зде, а пар че зе мље на ко јој ле же пре тва ра се у не бо.

Али глав но зна че ње пе сме кри је се иза то га: пе сник до ла зи у град 
сво је мла до сти, он ви ше не жи ви ов де, али јед ним обич ним ге стом – 
при дру жи ва њем рад ни ци ма ко ји пи ју пи во – вр ши ма гиј ски об ред: по-
но во про на ла зи сво је ме сто ме ђу тим љу ди ма и обез бе ђу је ме сто сво јој 
зве зди у том са зве жђу.

Рез је књи га пе са ма гра ђе них на ба зи ци та та од пе сни ко вих ро ђа ка 
и по зна ни ка или не по зна тих љу ди. та ква је и Ве ле град ска пе сма, ко ја 
сто ји на кра ју збир ке и гла си ова ко:

Ка же ми оно мад мо ја же на 
За ко ју бих све учи нио

во ле ла бих да имам 
Јед но ма ло зе ле но др во 
Да ули цом тр чи за мном 

осно ва сли ке је пер со ни фи ка ци ја ма лог зе ле ног др ве та ко је тр чи 
ули цом за пе сни ко вом су пру гом. очи то се ра ди о же љи за де де том (вас-
ко По па и Ха ша ни су има ли де це), али за хва љу ју ћи чуд ној ме та фо ри, 
це ла сли ка до би ја и не ко ши ре зна че ње.

сУ МАр но о По Пи ној По е зи ји

од по чет ка до кра ја сво га ства ра ла штва вас ко По па до след но ко ри-
сти об лик сло бод ног сти ха без ин тер пунк ци је. ти сти хо ви су ти пич но 
крат ки и пре ло мље ни по сми слу (на кра ју ре че ни це и на гра ни ца ма 
сло же не ре че ни це). Услед то га се По пин текст ла ко чи та и ла ко се схва-
та у при мар ном је зич ком сми слу.

ово ће би ти ја сно ако по сле не ке По пи не пе сме про чи тате не ку пе сму бран-
ка Миљ ко ви ћа или раст ка Пе тро ви ћа.

Али је зич ки ла ко ра зу мљи ва и чи тљи ва пе сма мо же да нас за ва ра: 
мо же мо уобра зи ти да је „то би ло све”, да се пе сма ис цр пљу је у том ла ко 
схва ће ном сло ју. Чак мо же мо до би ти во љу да и са ми на пи ше мо не што 
слич но: јер то би и бле сав знао… Грд на за блу да! Ре зул тат је по ра зан. 
(из у зев ако се ни је ро дио но ви По па.) ими ти ра ју ћи По пин то бо же јед-
но ста ван стил ми ће мо на пи са ти за и ста јед но став ну пе сми цу, мо жда 
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чак и ду хо ви ту, али то, са мо по се би, не га ран ту је да смо на пи са ли не-
што што је обе ле жи ло јед ну епо ху као Ка ми јев ро ман и Бе ке то ва дра ма.

ис под јед но став ног је зич ког сло ја По па гра ди не што дру го, не што 
ду бље и сло же ни је. си гур но је да се ти сло је ви не от кри ва ју ла ко и не 
по ка зу ју нам се на тра ди ци о нал ни на чин, да кле мо же се де си ти да не 
про на ђе мо „кључ” за ова кву по е зи ју. но и то је ти пич на по ја ва. Зар сви 
љу ди обо жа ва ју мо дер ну озбиљ ну му зи ку (Бар то ко ву) и зар сви па да ју 
на те ме од ап стракт ног сли кар ства?

Вежба

Прочитајте и анализирајте Попину песму Сентандреја:

Бежала си до краја вечности 
Учинила још седам корака 
Према северу

извадила из рајске реке 
Лобању свог имењака свеца 
и на темену јој саградила 
седам сунцомоља

Запалила си испод кубета 
седам стараца храстова 
и прелила их вином

ослободила из жара седам гугутки 
отпојала си њима седам вечерњи

Помирисала си цвет перунике 
Затворила се у небеску круницу 
и заћутала

Помоћна питања (аспекти)

ова песма стоји на крају циклуса „Ходочашћа”. зашто је Попа изабрао за њу 
баш последње место?

У првом стиху песме Сентандреја има један парадокс. који је он и шта из-
ражава?

Провлачи се (понавља се) кроз целу песму један симболичан број. који је тај 
и шта је његово значење овде? (А одакле потиче његова симболика?)

вељко Михајловић: Сентандреја 
(2008)
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ми о драг па вло вић
(1928)

Жи вот

Ро ђен је у но вом са ду, гим на зи ју по ха ђа у Бе о-
гра ду, где по том сту ди ра ме ди ци ну (ди пло ми ра 
1954). Јед но вре ме ра ди као дра ма тург на род-
ног по зо ри шта а ка сни је као уред ник у из да вач-
ком пред у зе ћу „Про све та”.

Ства ра ла штво

Пи ше по е зи ју, но ве ле, дра ме, ро ма не и есе је. 
нај ви ше до ме те по сти же као пе сник.

об ја вио је три де се так збир ки пе са ма. Пр ва 
збир ка: 87 пе са ма (1952).

Павловићева по е зи ја има две ве ли ке обла сти 
сме ште не у два ства ра лач ка пе ри о да:

– ње го ве ра не пе сме на ста ју у зна ку егзи
стенцијализмаиапсурда (1950-их го ди на),

– ње го во ка сни је пе сни штво на ста је у зна ку историјеимита (од 
1960-их а на ро чи то то ком 1970-их го ди на).

У Па вло ви ће вом ве ли ком пе снич ком де лу по сто је стал не цр те, али 
за па жа ју се и бит не про ме не.

1. стал не цр те ње го вог ства ра ла штва су сле де ће:
– ви со ка интелектуалност и про ми шље ност; Па вло вић ни је онај 

пе сник ко ји ће на пи са ти ла ку и до па дљи ву пе сми цу о не ком рас по-
ло же њу или по вр шном ути ску; иза свих ње го вих пе са ма сто ји ду бо ки 
до жи вљај и ши ро ка иде ја. Али не тре ба се упла ши ти: Па вло вић ни је 
ап страк тан и су во па ран пе сник: ин те лек ту ал на ду би на пре то че на је у 
пе снич ке сли ке и по ет ски го вор.

– Па вло вић ни ка да не пи ше „слу чај ну” пе сму, не го ства ра ко ма де не-
ког ве ћег ин те лек ту ал ног и пе снич ког пот хва та. то нису само ци клу си 
и збир ке пе са ма не го ми са о ни и по ет ски светови у ко јима се пе сник 
упра во кре ће (ре ци мо свет ап сур да или ми та).

2. Про ме не у ње го вом пе сни штву слу же тражењу одговарајуће
формезаактуелнисадржај. Па вло вић не ми сли да се о ра зним ства-
ри ма мо же пе ва ти на исти на чин. он је про мен љив пе сник, увек нов и 
дру га чи ји по об ли ку сво јих пе са ма.

за раз ли ку од про мен љи во сти об ли ка Па вло ви ћеве по е зи је, По па не гу је је-
дан исти тип пе сме то ком це лог свог ства ра ла штва. ка кве по у ке мо же те из-
ву ћи из њи хо ве раз ли чи то сти?
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Пе ри од У знА кУ ег зи стен Ци јА ли зМА и АП сУр дА

За ми сли мо мла ди ћа нај ви ших ин те лек ту ал них и ду хов них спо соб-
но сти и ам би ци ја – усред рат ног ви хо ра и атом ске бом бе а по том хлад-
ног ра та у прет њи мо гу ћег но вог, ве ро ват но по след њег и ко нач ног 
свет ског ра та, и ко му ни стич ке дик та ту ре, ин ду стри ја ли за ци је и но ве 
из град ње, иде о ло шког на си ља, про га ња ња цр кве, ре ли ги је и „опа сних 
за пад них” иде ја.

Ка ко је ова кав свет из гле дао у очи ма оног мла ди ћа? не мој мо по га-
ђа ти, по слу шај мо ње га са мог: он нам говори у сво јим ра ним пе сма ма.

„ви Хор”

Про бу дим се 
над кре ве том олу ја

Па да ју зре ле ви шње 
у бла то

У чам цу 
за по ма жу 
раш чу па не же не

ви хор 
злу ра дих нок ти ју 
да ви мр тва це

Уско ро  
о то ме 
ни шта се не ће зна ти

ова пе сма је пр ва у Па вло ви ће вој пр вој збир ци (87 пе са ма, 1952).

Пр ве пе сме пр вих збир ки обич но ни су слу чај не. При се ти те се та кве пе сме 
бран ка ра ди че ви ћа: Де вој ка на сту ден цу (1847) и Ми ло ша Цр њан ског: Про
лог (1919). Упо ре ди те их са овом Па вло ви ће вом пе смом.

Те ма и са др жај

Пе сма је крат ка и из ре че на јед но став ним је зи ком и сти лом. Пр во-
бит но зна че ње по је ди них ре чи и ре че ни ца са свим је ја сно и ла ко ра-
зу мљи во: не ма ком пли ко ва них је зич ких об ли ка, ин вер зи је, нео бич них 
ре че ни ца за мр ше них због рит ма итд.

Љуба Поповић: Сан и град (2002)
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По вр шни са др жај пе сме ла ко мо же мо пре при ча ти сво јим ре чи ма (а 
оне и не би би ле мно го раз ли чи те од пе сни ко вих): лир ски су бјект се 
бу ди у кре ве ту и при ме ћу је да је над кре ве том олу ја ко ја тре се др ве ће, 
па ви шње па да ју у бла то, док у чам цу… и та ко да ље.

Али це ли на је ипак вр ло чуд на; при ли ком дру гог, тре ћег па жљи вог 
чи та ња на ме ћу се ра зна пи та ња.

Пр во: где се на ла зи пе сни ков кре вет ако је исти на да је „над кре ве-
том олу ја”? Зар лир ски су бјект спа ва у по љу, на ли ва ди, на ули ци?

У тек сту не ма по др шке за про ду же так раз ми шља ња у том прав цу. Да је пе-
сник хтео ре ћи да је из нео кре вет у дво ри ште, он би то ре као.

Ви зи ја и ње ни еле мен ти

Мо гли би смо ми сли ти да је то ме та-
фо ра: олу ја над кре ве том зна чи да жи-
ви мо у бур но до ба.

Али на ста вак пе сме оправ да ва и 
те зу да се ра ди о ви зи ји, јер се сли ка 
раз ви ја у ви зу ел ном сло ју: услед олу је 
ви шње па да ју у бла то, а на не кој во ди 
олу ја ба ца ка ча мац у ко јем су не ке за-
стра ше не же не ко је до зи ва ју у по моћ, 
а ви хор злу ра дих нок ти ју… и та ко да-
ље.

од но сно…
ов де већ мо ра мо ста ти. Че твр та 

стро фа уно си пре о крет у пе сму:

ви хор 
злу ра дих нок ти ју 
да ви мр тва це

ово је нов слој. све што је до тле би-
ло ре че но, мо гло се за ми сли ти у ре ал-
но сти. (Чак и олу ја над кре ве том: ре-
ци мо, отво рен је про зор….) Али „ви хор 
нок ти ју” ко ји су злу ра ди – не ма сми-
сла у ствар но сти. исто та ко не ма мо ре а ли стич ки кључ за ви зи ју да вље-
ња мр тва ца.

ова стро фи ца од све га пет ре чи са др жи ве о ма сло же ну пе снич ку сли-
ку. она има два де ла, а ти де ло ви су спо је ни:

1. ви хор нок ти ју (+ уну тра шња сли ка: злу ра дих нок ти ју),
2. да вље ње мр тва ца,
1–2. нок ти да ве мр тва це.

Љуба Поповић: Лот и Лотус (1972)
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не за ми сли во? ира ци о нал но? Ап сурд но? не мо гу ће у ствар но сти?
У ствар но сти – сва ка ко. Али у сну?
ова кве ви зи је ви ђа мо у сну, чак се мо же ре ћи да су сно ви обич но та-

кви: кон крет ни де та љи су не мо гу ћи и бе сми сле ни по ло ги ци ја ве, али 
ат мос фе ра је вр ло сна жна и „ја сна”.

ви зи ја с мр тва ци ма ко је да ве злу ра ди нок ти има гро зни ча ву и са-
бла сну ат мос фе ру. Пра ви ру жан сан.

Ако пак ову ви зи ју по ве же мо с по чет ном сли ком олу је над кре ве том, 
он да до би ја мо сле де ће: лир ски су бјект се про бу дио у свом кре ве ту и 
ви део је – ру жан сан!

ни је гре шка.
сан по чи ње по сле бу ђе ња!
о че му се ра ди?
онај ко се про бу ди, тај угле да ствар ност. А ствар ност је ру жан сан.

Че твр та стро фа са др жи над ре а ли стич ку сли ку, а ви зи ју це ле пе сме мо же мо 
за ми сли ти на не ком екс пре си о ни стич ком плат ну, ре ци мо у сти лу Мун ко ве 
сли ке Ври сак. По гле дај те је и упо ре ди те је с Па вло ви ће вом пе смом. затим 
упоредите с тим и слику Љубе Поповића Лот и Лотус.

Струк ту ра
Пе сма Ви хор има пет стро фа. Пр ва и пе та да ју оквир – увод и за кљу-

чак – а сред ње три стро фе да ју мо за ич не сли ке из це ло куп не ви зи је.
Пр ва стро фа је увод у ви зи ју. има осо би ну на глог по чет ка ин ме ди јас 

рес („про бу дим се”) и пред ска зу је основ ну ат мос фе ру („олу ја”), али још 
не ода је де та ље.

Дру га, тре ћа и че твр та стро фа да ју три „сним ка” о де та љи ма из це ле 
ви зи је.

Па жљи вим чи та њем при ме ћу је мо да у сре ди шњем де лу пе сме по-
сто ји гра ди ра ње: сли ке су све ја че и сло же ни је:

– у дру гој стро фи ви ди мо са мо ка ко ви шње па да ју са др ве та у олу ји; 
то још ни је тра гич но: ште та за ви шње, али ни је не ка ка та стро фа: 

– у тре ћој стро фи већ ви ди мо ка та стро фу: же не у чам цу на уз бур ка-
ној во ди све сне су опа сно сти, па зо ву у по моћ, ви чу, ври ште; у од но су на 
ви шње у бла ту, ово је мно го сна жни ја ви зи ја;

– у че твр тој стро фи већ ви ди мо мр тва це: ка та стро фа се де си ла, ви-
зи ја до би ја ка рак тер апо ка лип се (не мој мо за бо ра ви ти: апо ка лип са и у 
Би бли ји са др жи фан та стич не еле мен те).

Пе та стро фа је за кљу чак, ко ји је по гу бан: ка та стро фа се де си ла, али 
се о њој уско ро ни шта не ће зна ти. Би ла па про шла.

ово ни је уте ха, не го иро ни ја ап сур да. то ви ше ни је јед но ста ван пе си-
ми зам, не го до жи вљај сли чан Ка ми је вој и Бе ке то вој ви зи ји по сто ја ња.

Упо ре ди те ат мос фе ру и зна че ње ове Па вло ви ће ве пе сме са ат мос фе ром и 
зна че њем бе ке то ве дра ме Че ка ју ћи Го доа.
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Пе сни Штво У знА кУ исто ри је и Ми тА

Па вло вић се од све та ап сур да окре ће ка уни вер зал ним исто риј ским 
и кул тур ним ди мен зи ја ма: ње го ва тре ћа збир ка Мле ко иско ни (1962) 
го во ри о мо ти ви ма из ан тич ке грч ке про шло сти, а у ни зу ка сни јих 
збир ки ро ни у све ду бље кру го ве про шло сти и ми та.

Да видимо узроке и сми сао тог пре о кре та и но вог опре де ље ња.

Бекство или откривање?
ола ко узев ши ствар, мо гло би се ре ћи да је то не што као ро ман ти-

чар ско бек ство од ствар но сти. Ако је са да шња ствар ност ап сурд на и са-
бла сна, он да хај де мо у да ле ку про шлост!

Али Па вло вић не гле да у про шлост с пре ду бе ђе њем да је она леп-
ша и бо ља од са да шњи це, не го гле да у про шлост ра до зна ло и ис пи ти-
вач ки: про ве ра ва да ли је увек би ло све 
она ко ка ко је да нас и да ли је да на шња 
си ту а ци ја на ста ла као ну жна те ко ви на 
про шло сти или је мо гло би ти и дру-
га чи је. Шта ви ше: да ли је и про шлост 
мо гла би ти дру га чи ја, и да ље: да ли је 
про шлост би ла баш она ква ка ко је ми 
за ми шља мо (ка ко смо је до сад за ми-
шља ли).

Циклуси и кругови
Па вло вић не бе жи у про шлост, не го 

је от кри ва, ожи вља ва и ту ма чи.
Без на ме ре да се за пам те сви на сло-

ви и да ту ми, вре ди пре ле те ти спи сак 
Па вло ви ће вих те мат ских кру го ва по 
ва жни јим збир ка ма: до ла зак сло ве-
на на Бал кан и њи хо ва ра на исто ри ја: 
Ве ли ка Ски ти ја (1969) и Но ва Ски ти ја, 
(1970); хри шћан ска (ка то лич ка и пра-
во слав на) све ти ли шта, чу да и спо ме ни-
ци: Хо до дар је (1971); идеј ни си стем и 
пра зни ци хри шћан ства: Све тли и там
ни пра зни ци (1971); ар хе о ло шка ста-
ри на у ис ко пи на ма Ле пен ског ви ра из ка ме ног до ба: Пе ва ња на Ви ру 
(1977); на сла ге ми та и ци ви ли за ци ја: Див но чу до (1982); ма гиј ско до ба: 
Не бо у пе ћи ни (1993) и Бит ни љу ди – при че са Ус кр шњег остр ва (1995).

Прочитајте пажљиво и „активно” поједине наслове и размислите (истражујте): 
Шта је (била) ски тија? зашто су праз ници „светли” и „тамни”? Шта је „хо до-
дарје”? Шта је лепенски вир? (Погледајте и слику.)

Милић од Мачве: Лепенски вир (1987)

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



180

„еПи тАФ сло вен ског ПрА Пе сни кА”

Због ста рих на ших пе са ма 
у но вој ме овој ве ри 
от пад ни ком и вра гом на зва ше. 
ста ре су на пе ве као бур јан тр га ли 
не би ли цр ква твр ђе им ста ја ла, 
и мр зе ли су на ме не!

У бе ди ми нух, 
по мра ку са хра њен, 
ко ча роб ња ка ме сне ва ју, 
не ус тах ја из гро ба!

ни са да не уста јем кад ме бу де – 
стра шни суд ли је, шта ли је – 
кроз про гри зе не уши ми ви чу: 
Уста ни не кр сте и те ло сво је по ку пи! 
А где да га на ђем, пи там ја, 
зар је ла ко се ти ти се те ле сне гра ђе 
у бу ци ко ја ру ши ла гу ме ло ба ње. 
от кло ни те сво је тру бе ан ђе ли, 
ма му за ма не га зи те по хум ци мо јој 
вој ни ци не бе ски!

Ја оста јем где сам 
у зе мљи је зи ка мог, 
не ћу да ми се на ва шим са бо ри ма су ди, 
ни да ме под отво ре на не бе са ба ци те 
на хлад но ре ше то веч но сти.

Дру ги нек’ иду бо гу на исти ну, 
ме ни је мо ја руп ча га до бра, 
зе мља је к’о ру но 
и ко сти у по та ји пе ва њем се пло де.

Те ма и са др жај

Пе сма го во ри о пра ста ром до бу пре при ма ња хри шћан ства. Ра ди се 
о пре суд ној гра ни ци ко ја се че про шлост на два де ла, јер од пре ло ма на-
о ва мо по сто ји јед но це ло ви то до ба (хри шћан ско). на ша про шлост се, 
да кле, де ли на две ве ли ке по ле, а из ме ђу њих је оштра гра ни ца, пре лом 
и јаз, ко ји је, из гле да, не пре мо стив.

Митолошко мотив са надгробног споменика
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Мо жда би смо оче ки ва ли да, сход но то ме, и пе сма бу де по де ље на на 
два де ла, па да се у јед ном го во ри о оно ме што је би ло пре пре ло ма, а у 
дру гом о оно ме што је то ме усле ди ло.

Ме ђу тим, пе сма је гра ђе на дру га чи је: о до бу пре пре о кре та не ма ре-
чи у њој.

За што?
ова квом струк ту ром пе сма ис ти че ра ди кал ност пре ло ма: све што 

је би ло ра ни је, по то ну ло је у за бо рав. Је дан део на ше про шло сти из гу-
бљен је у не по врат.

У пе сми се на гла ша ва да гу бље ње про шло сти ни је би ло ре зул тат не-
ми нов ног и при род ног то ка вре ме на и за бо ра ва, не го је бри са ње про-
шло сти би ла на мер на ак ци ја:

Због ста рих на ших пе са ма 
у но вој ме овој ве ри 
от пад ни ком и вра гом на зва ше. 
ста ре су на пе ве као бур јан тр га ли 
не би ли цр ква твр ђе им ста ја ла, 
и мр зе ли су на ме не!

Због ра ди кал но сти пре ло ма, не ма мо гућ но сти за ис пра вља ње про-
шло сти, за на кнад но спа ја ње оно га што је на мер но и дра стич но би ло 
ра ста вље но:

ни са да не уста јем кад ме бу де 
(…) 
не ћу да ми се на ва шим са бо ри ма су ди

(…) 
Дру ги нек’ иду бо гу на исти ну

Струк ту ра

Пи са на у сло бод ном сти ху, пе сма је ипак гра ђе на вр ло па жљи во и 
пре ци зно, у мал те не си ме трич ним са др жај ним и струк ту рал ним бло-
ко ви ма.

Пе сма има три де ла, а они са др жај но са чи ња ва ју један трип тих:
прошлост–садашњост–будућност.
 Пр ви и тре ћи блок има ју скоро иден ти чан об лик: са др же по две 

стро фе, јед ну ду жу и јед ну кра ћу:
– пр ви блок има стро фе у ко ји ма је број сти хо ва 6 и 4,
– тре ћи блок има стро фе у ко ји ма је број сти хо ва 5 и 4.
сред њи блок има јед ну стро фу од 10 сти хо ва.
Број сти хо ва у по је ди ним бло ко ви ма је, да кле, приближно иден ти-

чан: 10, 10, 9.
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1. Пр ви део пе сме

Увод на стро фа од 6 сти хо ва го во ри о то ме ка ко се од и грао пре о крет. 
Кон фликт је ис при чан из угла ју на ка пе сме – сло вен ског пра пе сни ка.

су прот ста вље не су ста ре пе сме и нова вера. ово је у пр вој стро фи 
из ре че но два пу та, си ме трич но по сти хо ви ма 1–2–3. и 4–5–6: 

А) 
1. Због ста рих на ших пе са ма 
2. у новој ме овој вери 
3. от пад ни ком и вра гом на зва ше.

Б) 
4. ста ре су на пе ве као бур јан тр га ли 
5. не би ли црква твр ђе им ста ја ла, 
6. и мр зе ли су на ме не!

та ко ђе је два пут ре че но, опет си ме трич но (у сти хо ви ма 3. и 6.) да је 
сло вен ски пра пе сник про гла шен за не при ја те ља:

1. Због ста рих на ших пе са ма 
2. у но вој ме овој ве ри 
3. отпадникомиврагомназваше. 
4. ста ре су на пе ве као бур јан тр га ли 
5. не би ли цр ква твр ђе им ста ја ла, 
6. имрзелисунамене!

У дру гој стро фи (оној од 4 сти ха) лир ски су бјект го во ри о сво јој смр-
ти (не за бо ра ви мо: на слов пе сме је Епитаф сло вен ског пра пе сни ка – то 
јест „нат пис на над гроб ном спо ме ни ку сло вен ског пра пе сни ка”):

1. У бе ди ми нух, 
2. по мра ку са хра њен, 
3. к’о ча роб ња ка ме сне ва ју, 
4. не ус тах ја из гро ба!

Ка трен је по де љен си ме трич но на два зна чењ ска де ла:
1–2. стих го во ри о смр ти и са хра ни сло вен ског пра пе сни ка,
3–4. стих го во ри о по смрт ној суд би ни сло вен ског пра пе сни ка.

са хра њен је у по та ји и мра ку, а за но ве на ра шта је ко ји жи ве у но вој 
ве ри не ка да шњи пе сник је пре о бра жен у стра ши ло: у сум њи ву и са бла-
сну лич ност ко ја се ја вља ма гло ви то у сно ви ма љу ди, без мо гућ но сти 
пра вог се ћа ња и по врат ка („не ус тах ја из гро ба”).

Про шлост је из гу бље на, а ма гло ви то се ћа ње на њу је не тач но: од пе-
сни ка је по стао ча роб њак.
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2. Дру ги део пе сме

Где се на ла зи мо? Чи тај мо па-
жљи во и ве руј мо сво јим очи ма: на-
ла зи мо се у тре нут ку уста ја ња мр-
твих усред чу да Ус кр са, прорицаног 
(обе  ћа ног) вр хун ца хри шћан ске 
ре ли ги је.

на хришћански контекст јансо 
ука зу ју из ра зи из би блиј ске тер ми-
но ло ги је:

ни са да не уста јем кад ме бу де – 
страшнисуд ли је, шта ли је – 
кроз про гри зе не уши ми ви чу: 
Уста ни не кр сте и те ло сво је по ку пи! 
А где да га на ђем, пи там ја, 
зар је ла ко се ти ти се те ле сне гра ђе 
у бу ци ко ја ру ши ла гу ме ло ба ње. 
от кло ни те сво је трубеанђели, 
ма му за ма не га зи те по хум ци мо јој 
војницинебески!

Про блем је, међутим, у то ме што 
је вас кр се ње обе ћа но са мо они ма 
који сле де Хри ста, да кле хри шћа ни-
ма. А сло вен ски пра пе сник потиче 
из претхришћанског доба, он је – 
ка ко смо са зна ли из пр вог де ла пе-
сме – ве ли ки гу бит ник у кон флик ту између великих цивилизацијских 
кругова: између но ве, хри шћан ске ве ре и ста ре, не хри шћан ске поезије.

Усред вр хун ског хри шћан ског чу да (Ускрса), претхришћански лир-
ски су бјект испада као не ко ко ни је по зван на жур ку.

стро фа са др жи и јед но – ве ро ват но иро нич но – по и гра ва ње с пи та-
њем те ле сног вас кр се ња мр твих:

Уста ни не кр сте и телосвојепокупи! 
А где да га на ђем, пи там ја, 
зар је ла ко се ти ти се те ле сне гра ђе 
у бу ци ко ја ру ши ла гу ме ло ба ње.

ово је она тач ка на ко јој се по ра же ни пра пе сник пре тва ра у бун тов-
ни ка: од луч но пр ко си не бе ским вој ни ци ма и по чи ње да осе ћа над моћ 
ко ја ће до ми ни ра ти у за вр шном де лу пе сме.

Прасловенски бог свентовид; дрвена статуа у 
немачкој
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3. Тре ћи део пе сме

сход но си ме трич ној струк ту ри, у за вр шном де лу вра ћа ју се глав ни 
мо ти ви пр вог де ла пе сме.

има мо два глав на сло ја:
1. исказивањеверностистаримпесмама,
2. од би ја ње пер спек ти ве ко ју ну ди но ва ве ра.

Ја остајемгдесам
уземљијезикамог, 
не ћу да ми се на ва шим са бо ри ма су ди, 
ни да ме под отво ре на не бе са ба ци те 
на хлад но ре ше то веч но сти.

Дру ги нек’ иду бо гу на исти ну, 
менијемојарупчагадобра,
земљајек’оруно
икостиупотајипевањемсеплоде.

1. Мо ти ву ста рих пе са ма ов де је до дат мо тив језика:

Ја оста јем где сам 
у зе мљи језика мог.

то је онај је зик на ко јем су би ле ис пе ва не ста ре пе сме. А ста ре пе сме 
на ста ром је зи ку пред ста вља ју ста ру зе мљу – цео онај свет ко ји је по то-
нуо.

По след њи сти хо ви пе сме, пак, ка зу ју не што нео че ки ва но, не што су-
прот но оно ме што смо до сад чу ли: чи ни се да по то нуо и у не по врат из-
гу бљен свет ста рих пе са ма ипак ни је не стао:

зе мља је к’о ру но 
и ко сти у по та ји пе ва њем се пло де.

о че му се ра ди?
Зе мља по кри ва по то ну лу про шлост, али је и чу ва (као ру но), а ко сти 

– сим бо ли смр ти али и по смрт ног тра ја ња (ко сти не тру ну) – пе ва њем 
се пло де у по та ји.

све три под ву че не ре чи има ју кључ но зна че ње: пе ва ње је чу до твор-
но, јер се по мо ћу ње га до га ђа не мо гу ће: ко сти се пло де: не жи во ра ђа 
жи вот.

Али се то од и гра ва у по та ји. По то ну ла про шлост ни је из гу бље на, не-
го тра је, али са мо као под зем ни тај ни ток, као по нор ни ца.

Ко има слу ха за по то ну ле пе сме? онај ко је „про чи тао” епи таф на спо-
ме ни ку сло вен ског пра пе сни ка. (Ко је тај? Пе сник? Чи та лац?)
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Сте ван раичковић
(1928–2007)

Жи вот

Ро ђен је у не ре сни ци (код Ку че ва), шко ле 
по ха ђа у сен ти, Кру шев цу, сме де ре ву и су-
бо ти ци (ов де ма ту ри ра), сту ди ра на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду. од 1945. до 
1959. ра ди као са рад ник ли те рар не ре дак-
ци је Ра дио Бе о гра да, до 1980. је уред ник у 
из да вач ком пред у зе ћу „Про све та”. Умро је у 
Бе о гра ду.

Међу бројним књи жев ним при зна њима, Ра-
ич ко вић је до бит ник и награде За ду жби не 
Ја ко ва иг ња то ви ћа (Бу дим пе шта–сен тан-
дре ја). При зна ње му је уру че но 29. ок то-
бра 1999. го ди не у сен тан дре ји, где је том 
при ли ком у сво јој за хвал ној ре чи ре као, из-
ме ђу оста ло га, и ово: „наш (до не дав ни) са-
вре ме ник Ду шан Ма тић, ина че пре вас ход но 
пе сник, сво је доб но је сро чио и јед ну ова кву 
– при јем чи ву и ла ко упам тљи ву – сен тен цу: 
»Ро ман је ве ли ка ма ту ра јед не књи жев но сти«… не ма двој бе: пр ви ко ји је 
тај ис пит, са нај ве ћим успе хом, по ло жио на срп ском је зи ку био је за це ло 
Ја ков иг ња то вић…”

Ства ра ла штво

Лир ски пе сник у кла сич ном зна че њу те ре чи: пи сао је ин тим ну ис-
по вед ну ли ри ку.

на сту па на пре ла зу 1940-их и 1950-их го ди на (пр ва збир ка: 1950). 
ње го ва су бјек тив на и ти ха ли ри ка од у да ра од по ли тич ки ан га жо ва не 
и буч не по е зи је со ци ја ли стич ког ре а ли зма (сла вље ња рат не по бе де и 
но ве из град ње).

Ра ич ко вић у мо дер ном ду ху об на вља ис по вед ну лир ску тра ди ци ју, 
пред ста вља кон ти ну и тет пе ва ња о веч ним те ма ма ли ри ке: о при ро ди, 
о љу ба ви, о про ла зно сти, о жи во ту и о смр ти.

об ја вио је два де се так збир ки пе са ма, ви ше пе снич ких књи га за де цу 
и пре во де из свет ске по е зи је.

ње го ва нај славни ја збир ка је Ка ме на успа ван ка (1961), а нај по зна-
ти ја његова пе с ма је она по ко јој је та збир ка до би ла свој на слов.
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„кА Ме нА УсПА вАн кА”

Успа вај те се где сте за те че ни 
По све ту до бри, гор ки, за не се ни, 
ви ру ке по тра ви, ви уста у се ни, 
ви за кр ва вље ни и ви за љу бље ни,

За ра сти те у плав сан ка ме ни 
ви жи ви, ви су тра уби је ни, 
ви цр не во де у бе ли ча стој пе ни 
и мо сто ви над пра зно из ви је ни,

За у ста ви се, биљ ко, и не ве ни: 
Успа вај те се, к’о ка мен, не ве ни, 
Успа вај те се ту жни, умо ре ни.

По след ња пти цо: мом ли ку се окре ни 
из го во ри ти хо ово име 
и он да се у ва зду ху ска ме ни.

на слов по ста је ја сан тек на кон упо зна ва ња це лог тек ста, као што и 
сам текст по ста је ја сан тек по сте пе но – све ја сни ји – то ком на пре до ва-
ња у ње му. на кон ти ну и ра но чи та ње нас под сти че и ре че нич ка струк-
ту ра пе сме: пр ве три стро фе су јед на ре че ни ца, па је ло гич но да с до но-
ше њем за кљу ча ка о зна че њу и сми слу са че ка мо док стиг не мо до кра ја.

та да пак већ зна мо све и све нам је ја сно (ба рем оно су штин ско): го-
вор ник пе сме из ри че сво ју же љу да се за у ста ви ток про ла зно сти. У том 
све тлу по ста ју ја сни де ло ви на сло ва: ка мен и сан су на чи ни (или са мо 
сим бо ли?) трај но сти. Ка мен је оли че ње не про ла зног (тврд је и тра јан), 
а сан је (ваљ да) ста ње у ко јем је мо гу ће и оно што је на ја ви не мо гу ће: 
за у ста вља ње тре на, са вла да ва ње про ла зно сти и до се за ње веч но сти.

У пр вој стро фи нема још ка мена, реч је са мо о сну („успа вај те се”):

Успавајте се где сте за те че ни 
По све ту до бри, гор ки, за не се ни, 
ви ру ке по тра ви, ви уста у се ни, 
ви за кр ва вље ни и ви за љу бље ни,

 Али дру га стро фа већ по чи ње сли ком спа јања сна са ка ме ном: 

За ра сти те у плав санкамени 
ви жи ви, ви су тра уби је ни, 
ви цр не во де у бе ли ча стој пе ни 
и мо сто ви над пра зно из ви је ни,
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ви зи ја „плав сан ка ме ни” сто ји не по сред но ис пред мо ти ва жи вот и 
смрт („ви жи ви, ви су тра уби је ни”). 

Про ла зност је ов де схва ће на као тра ге ди ја не ми нов ног уни шта ва ња 
све га што по сто ји, па је за то ра ди кал на и же ља да се то за у ста ви.

су шти на про ла зно сти је смрт, а пе сма го во ри о же љи са вла ђи ва ња 
смр ти.

Али ако још јед ном – па жљи ви је – про чи та мо пр ве три стро фе, при-
ме ти ће мо да је реч о не чем што је ши ре и од смр ти; јер смрт ве зу је мо за 
жи ва би ћа, а пр ве три стро фе на бра ја ју и дру ге еле мен те: цр не во де, мо-
сто ве, биљ ке, не ве не – а све то за јед но да је ши ри ну јед не пан те и стич ке 
ви зи је, сли ку све оп штег ко смич ког по сто ја ња. Бор ба про тив про ла зно-
сти во ди се у тим ди мен зи ја ма.

А он да, че твр та стро фа јед ним за о кре том да је по ен ту: лир ски су б-
јект од јед ном про го ва ра у пр вом ли цу јед ни не, чи ме ста вља се бе у цен-
тар пан те и стич ке ви зи је и све оно што је ре као у од но су на ши ро ке ди-
мен зи је, са да су жа ва на се бе.

да ли та квим за вр шет ком пе сник ба на ли зу је те му или тај за вр ше так има дру-
га чи ји ефе кат?

За кључ ну функ ци ју че твр те стро фе на гла ша ва и ње на пр ва реч: „по-
след ња пти цо”; ни је са свим ја сно у ком сми слу је та пти ца „по след ња”. 
ну ди се асо ци ја ци ја на апо ка лип су, али на ону ње ну – би блиј ску – вер-
зи ју, у ко јој апо ка лип са ни је са мо смак ово га све та не го и про ри ца ње 
но вог, бо љег и веч ног жи во та у ко јем не ма про ла зно сти и смр ти. обра-
ћа њем „по след њој” пти ци пе сник као да тра жи сво је ме сто у тој ве ли кој 
ви зи ји.

Погледајте приложену слику и 1) сетите се (сазнајте) шта је била Ат лан ти да, 
2) нађите везу између Атлантиде и атмосфере раичковићеве песме.

Павле блесић: Последњи дани Атлантиде (1997)
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Фор ма и стил

Пе сма је на пи са на у јед ном од кла сич них по ет ских об ли ка: у со не ту. 
со нет је оства рен бес пре кор но, чак и стих од го ва ра ори ги нал ном обра-
сцу у је да на е стер ци ма (ов де су да ти у вер зи ји 5 + 6).

спе ци фич но је, ме ђу тим, ри мо ва ње, јер је кроз це лу пе сму спро ве де-
на јед на иста ри ма, вр ло чи ста, дво сло жна („ени”):

Успа вај те се где сте затечени 
По све ту до бри, гор ки, занесени, 
ви ру ке по тра ви, ви уста у се ни, 
ви за кр ва вље ни и ви заљубљени,

За ра сти те у плав сан ка ме ни 
ви жи ви, ви су тра убијени, 
ви цр не во де у бе ли ча стој пе ни 
и мо сто ви над пра зно извијени,

За у ста ви се, биљ ко, и не ве ни: 
Успа вај те се, к’о ка мен, не ве ни, 
Успа вај те се ту жни, уморени.

По след ња пти цо: мом ли ку се окре ни 
из го во ри ти хо ово име 
и он да се у ва зду ху ска ме ни.

Ри мо ва ње је бра ву ро зно. Речи на „-ени” спадају у 4 различите гра-
ма тич кекатегорије: 1. глаголски придеви трпни (затечени, занесени, 
заљубљени, убијени, извијени, уморени), 2. глаголи (ве ни, окре ни, 
ска ме ни), 3. именице (сени, пени, невени), 4. придев (камени). А оне су 
– с једним из у зет ком – та ко уда ље не јед на од дру ге да се и не при ме ћу је 
да су то гра ма тич ке ри ме (в. ознаке горе у песми).

та – кроз це лу пе сму исто вет на – чи ста ри ма чи ни ја ко упа дљи вом 
ону је ди ну не ри мо ва ну реч на кра ју прет по след њег сти ха, ко ји се (плус) 
и по бро ју сло го ва раз ли ку је од оста лих (он је де се те рац).

ти ме се ис ти че по ен та: пре ла же ње на го вор у пр вом ли цу јед ни не и 
су жа ва ње фо ку са на ону лич ност ко ја го во ри у пе сми.

Су мар но: у овој пе сми се очи ту ју све бит не ка рак те ри сти ке по е зи је 
сте ва на Ра ич ко ви ћа: су бјек тив на, ис по вед на ли ри ка у тра ди ци о нал ној 
фор ми али са све жим и ори ги нал ним еле мен ти ма, сли ко ви тост и сим-
бо лич ност, али не ма гло ви та не го ја сна – ма да не јед но став на – са др жи-
на, из ра же на у ме ло дич ном и рит мич ки са вр ше ном сти лу.

Приликом ранијег сусрета са раичковићем упознали сте његову песму Сеп
тем бар (уџбеник за 9. разред, стр. 45, а за случај да сте уџебник изгубили 
или дали у залагаоницу, песма се налази и у хрестоматији). Упоредите дакле 
песму Септембар с песмом Камена успаванка (тема, стил, форма).
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бран ко миљ ко вић
(1934–1961)

Живот

Ро ђен је у ни шу, 1953. пре ла зи у Бе о гра д 
и сту ди ра на Фи ло зоф ском фа кул те ту, 1960. 
се ли се у За греб, где 1961. из вр ша ва са мо у-
би ство у не раз ја шње ним окол но сти ма.

Лич ност

Био је бо ем и сна жна лич ност, ка фан ски 
чо век и но ћоб ди ја, пун жи вот них енер ги ја 
и же ља, а стал но об у зет ве ли ким пи та њи ма 
жи во та и смр ти. Пе сни штво за ње га ни је са-
мо фор ма из ра жа ва ња, не го су шти на жи во-
та. За то је на пи сао се би за епи таф стих „Уби 
ме пре ја ка реч”.

Спој мо дер ни стич ких сти ло ва

Миљ ко вић је мо дер нист, спа ја раз не ка-
рак те ри сти ке мо дер не ли ри ке:

– екс пре си о ни зам: сна жно из ра жа ва ње 
осе ћа ња и ми сли пе снич ког су бјек та,

– сим бо ли зам, ко ји код ње га има пре све га фи ло зоф ску под ло гу: 
Миљ ко вић ко ри сти древ не и ста ја ће – мо же се ре ћи: еле мен тар не – 
сим бо ле као што су ва тра, ка мен, пти ца, мо ре, не бо.

– нео кла си ци зам се ја вља у ви ду ко ри шће ња еле ме на та из ми са о-
не и фи ло зоф ске тра ди ци је по чев од ан тич ке грч ке фи ло зо фи је до мо-
дер них ми сли ла ца ег зи стен ци ја ли зма, а у окви ру ан тич ке фи ло зоф ске 
тра ди ци је Миљ ко вић че сто до ти че и ми то ло шке и књи жев не еле мен те 
ан тич ке ста ри не (на при мер спо ми ње ор фе ја и еури ди ку).

[За добро разумевање Миљковићевих песама потребно је ба рем основно 
по зна вање митологије и филозофије. то можда отежава читање, али даје 
му и драж учешћа у песниковим емотивним и интелектуалним напорима.]

Глав ни са др жа ји

Миљ ко ви ћев основ ни до жи вљај је парадоксживотаисмрти: с јед-
не стра не је не ис цр пљи вост уни ве р зу ма (при ро де, чо ве ка, ду ше, кул ту-
ре и исто ри је), а на дру гој стра ни је ру ше ње, про ла зност и смрт.

о то ме пи ше на по чет ку сво је нај по зна ти је пе сме Узалуд је будим. 
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„УзА лУд је бУ диМ”

Бу дим је због сунца ко је об ја шња ва се бе биљкама 
због неба ра за пе тог из ме ђу пр сти ју 
бу дим је због речи ко је пе ку гр ло 
во лим је уши ма 
тре ба ићи до кра ја све та и на ћи росу на трави 
бу дим је због далекихствари ко је ли че на ово ов де 
због љу ди ко ји без че ла и име на про ла зе улицом 
због ано ним них ре чи тргова бу дим је 
због ма ну фак тур них пејзажа јав них паркова 
бу дим је због ове планете ко ја ће мо жда би ти 
ми на у рас кр ва вље ном не бу 
због осмехаукамену дру го ва за спа лих из ме ђу две бит ке 
ка да не бо ни је ви ше би ло ве ли ки ка вез за пти це не го аеро дром (…)

По е ти ка и арс по е ти ка

У ду би ни свих Миљ ко ви ће вих пе са ма кри је се пи та ње шта зна чи по-
е зи ја у од но су на жи вот и смрт, шта је сми сао пе сни штва и ма шта ња, 
у че му је моћ је зи ка и сти ла, то јест шта су мо гућ но сти пе сни ка ко ји је 
свој жи вот и сво ју смрт по све тио по е зи ји. о то ме го во ри Миљ ко ви ће ва 
пе сма По е зи ју ће сви пи са ти (в. у хре сто ма ти ји).

Стил

1. Пе сме Бран ка Миљ ко ви ћа пре пу не су афористички згуснутих
изрека као што је ње го ва пе сма Епи таф – са зда на од све га јед ног сти-
ха: „Уби ме пре ја ка реч”, а та кав је и чу ве ни за вр ше так пе сме По е зи ју ће 
сви пи са ти:

хо ће ли сло бо да уме ти да пе ва 
као што су су жњи пе ва ли о њој 

2. Као су прот ност са же тог и ја сног афо ри стич ког сти ла, у Миљ ко ви-
ће вој по е зи ји пре вла да ва стил опширногговора (в. го ре од ло мак из 
пе сме Уза луд је бу дим). 

У оп шир ном го во ру пре пли ћу се три сло ја:
– ми са о ност (ап страк ци ја),
– сли ко ви тост (кон крет ност),
– звуч ност (ме ло ди ја, ри там, ри мо ва ње).
овe вр ли не чи не Миљ ко ви ће ву по е зи ју при влач ном и до па д љи вом, 

али због сло же но сти тих сло је ва ње го ва по е зи ја ни је ла ко ра зу м љи ва, 
по тре бан је чи та лач ки на пор да се у пе сми схва ти основ на иде ја и ње не 
ви ју ге и ди мен зи је.
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сме њи ва ње двају раз ли чи тих „је зи ка” – ја сног афо ри стич ког са оп-
шта ва ња и ма гло ви тог оп шир ног из ра жа ва ња – у нај бо љим Миљ ко-
ви ће вим пе сма ма до во ди до стал не ви бра ци је из ме ђу ра зних сло је ва 
пе сме, те се они уза јам но по ја ча ва ју и ме ђу соб но про жи ма ју: афо ри зам 
по ста је по е зи ја а сли ка се обо га ћу је ми са о ним са др жа јем.

За при мер узми мо пе сму Мо ре пре не го усним:

Ишчупајтемијезикиставитецвет: 
по чи ње лу та ње кроз све тлост. Ре чи за у ста ви! 
су тра ће си гур но и ку ка ви це мо ћи 
оно што да нас мо гу са мо хра бри и пра ви 
ко ји су у про сто ру из ме ђу нас и но ћи 
на шли дивнеразлогедругачијељубави.

ов де се ро ман ти чар ска фра за о ку ка ви ца ма 
и хра бри ма из но си у окви ру две сли ке ко је су и 
са ме дво стру ке:

1. по сле са ђе ња цве та на ме сто иш чу па ног 
је зи ка по чи ње лу та ње кроз све тлост,

2. раз ло зи дру га чи је љу ба ви про на ђе ни су 
у про сто ру из ме ђу нас и но ћи.

1–2. Уна кр сна ве за: цвет на ме сту иш чу па-
ног је зи ка је раз лог дру га чи је љу ба ви, а лу та ње кроз све тлост од ви ја се 
у про сто ру из ме ђу нас и но ћи.

Му зи кал ност

У до ба три јум фа сло бод ног сти ха (По па и Па вло вић по чет ком 1950-
их) Миљ ко вић је пи сао пе сме у ве за ној фор ми; по ред ин ди ви ду ал них 
обра за ца (ду ги сти хо ви, стро фе од че ти ри сти ха) во лео је со нет.

имао је до бар слух и осе ћај за ри там, из во дио је ча ро ли је ре чи, рит-
ма и ри мо ва ња, али ни кад ни је до зво ља вао се би да ла ко ћу је зич ке фор-
ме про ши ри на це лу пе сму. на про тив: код Миљ ко ви ћа тра ди ци о нал ни 
рит мич ки и му зич ки еле мен ти по ја ча ва ју ми са о ну те жи ну са др жа ја ко-
ји је увек од жи вот не ва жно сти.

Мо дер ни стич ки кла сик

Миљ ко ви ће ва по е зи ја је сло же на, па је за то под ло жна ра зним ин тер-
пре та ци ја ма. он је мо дер ни стич ки али и ро ман ти чар ски пе сник, аван-
гар ди стич ки али и тра ди ци о на ли стич ки пе сник: чи ни нам се да би у 
Миљ ко ви ће во до ба и Бран ко Ра ди че вић пе вао ова ко, али исто вре ме-
но зна мо да би Миљ ко ви ће ва по е зи ја Бран ку Ра ди че ви ћу би ла не ра зу-
мљи ва (као свет Кра ље ви ћу Мар ку ка да се по дру ги пут по ја вио ме ђу 
ср би ма, в. До ма но ви ће ву са ти ру).

Петар лубарда: Камена пучина 
(1951)
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до бри ца ћоСић
(1921)

Жи вот

Ро ђен је у се лу ве ли ка Дре но ва код 
тр сте ни ка. По ха ђа сред њу по љо при вред-
ну шко лу. За вре ме Дру гог свет ског ра та 
учествује у пар ти зан ском по кре ту. (Ка-
сни је за вр ша ва ви шу по ли тич ку шко лу.) 
Члан је ко му ни стич ке пар ти је од 1939, за 
вре ме ра та је пар тиј ски ко ме сар, уред ник 
ли ста „Мла ди бо рац”, функционер са ве-
за ко му ни стич ке омла ди не Ју го сла ви је 
(сКоЈ), члан агит про па Цен трал ног ко ми-
те та Ко му ни стич ке пар ти је ср би је. По сле 
ра та је по сла ник у скупштини. За вре ме 

ма ђар ске бу не 1956. про во ди се дам да на у Бу дим пе шти и пи ше се ри-
ју чла на ка за лист „Бор ба”. По што 1968. до ла зи у су коб с ко му ни стич-
ким ру ко вод ством око пи та ња ауто но ми је Ко со ва и вој во ди не, по ста је 
опо зи ци о нар Јо си пу Бро зу ти ту. сре ди ном 1980-их уче ству је у из ра ди 
„Ме мо ран ду ма” срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти (сА нУ), у ко јем се 
из но си те за да су у Ју го сла ви ји угро жени срп ски на ци о нал ни ин те ре си. 
По сле рас па да ве ли ке ју го сло вен ске др жа ве иза бран је за пр вог пред-
сед ни ка но ве, пре о ста ле Ју го сла ви је (1992–1993).

Ју го сло вен ски ан ти ста љи ни зам и ју го сло вен ска по тра га за ху ма ним и де-
мо крат ским со ци ја ли змом  би ла је иде о ло шка ин спи ра ци ја и ма три ца и 
ма ђар ске и пољ ске по бу не про тив ла гер ског со ци ја ли зма 1956. го ди не. 
Али, ка ко су се до га ђа ји раз ви ја ли у ду би ну и ши ри ну ма ђар ског на ци о на, 
бу дим пе штан ска ре во лу ци ја ис по ља ва ла је из ра зи те ан ти со ци ја ли стич ке 
те жње, па и ве ли ко ма ђар ске ре ван ди ка ци је. Би ла је то по бу на и ко му ни ста 
и ан ти ко му ни ста, а ме ни је и он да и са да те шко да про це ним уну тра шње 
од но се сна га и њен ис ход. У сва ком слу ча ју, би ла је то на ци о нал на ре во-
лу ци ја за са мо стал ну, не за ви сну Ма ђар ску. Ка кав би по ре дак на стао да ни-
је би ло со вјет ске ин тер вен ци је, ја ни сам у ста њу да до не сем убе дљив суд. 
(из Ћосићевог интервјуа за „невен”, издање Задужбине Јакова игњатовића, 
Будимпешта–сентандреја, 2006.) 

Ства ра ла штво

До бри ца Ћо сић је ро ман си јер, ко ји по чев од свог на сту па по чет ком 
1950-их го ди на кон ти ну и ра но пи ше и об ја вљу је низ сво јих за па же них 
и ви со ко це ње них ро ма на.
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„дА ле ко је сУн Це”
(1951) 

Ратнироман о да ни ма јед не пар ти зан ске је ди ни це у Дру гом свет-
ском ра ту.

Те ма и са др жај

на ла зе ћи се у кле шти ма не ма ца (фа ши ста) и чет ни ка (при ста ша 
срп ске кра љев ске ди на сти је), од ред пар ти за на (ге рил ска вој ска пред-
во ђе на ко му ни сти ма) сто ји пред из бо ром да ли да на ста ви бор бу у том 
обру чу, или да по ку ша да се из ву че пре ла ском пре ко за ле ђе не Мо ра ве.

Ко ман дант од ре да, Уча (бив ши учи тељ), за сту па ми шље ње да тре ба 
оста ти на свом те ре ну и на ста ви ти бор бу (ве ћи на бо ра ца је по ре клом 
из окол них се ла), док ко ме сар Па вле (пар тиј ски ру ко во ди лац че те, бив-
ши сту дент) зах те ва да се од ред пре ба ци пре ко ре ке.

су ко бље на ми шље ња до во де до по де ле: Уча оста је с јед ним де лом 
од ре да и на ста вља бор бу на овој оба ли, Па вле пре ла зи ре ку с дру гим 
де лом од ре да.

Ро ман на из ме нич но пра ти суд би ну две гру пе. Учи ни ће из ги ну ти, 
Па вло ви ће се по сле по вла че ња не ма ца вра ти ти и – та ко ђе уз ве ли ке 
гу бит ке – раз би ти чет ни ке.

У овом окви ру сме ште на је јед на чво ри шна тач ка и јед на ва жна пра-
те ћа нит.

Чво ри шну тач ку пред ста вља дра ма тич на сце на Гво зде но вог по гу-
бље ња. он је је дан од ис так ну тих бо ра ца, али се у рас пра ви око ди ле ме 
оста ти или пре ћи ре ку су ко бља ва с ко ме са ром и про ти ви се пар тиј ској 
од лу ци, те пу тем крат ког по ступ ка пре ког су да би ва осу ђен на смрт и 
стре љан у шу ми.

ва жну пра те ћу нит пред ста вља при ча о тра гич ној љу ба ви Уче и пар-
ти зан ке Бо ја не (при ча је тра гич на јер Уча ги не у бор би).

Струк ту ра

Ро ман да је исе чак из вре ме на и исто ри је, опи су је ло кал ни до га ђај 
уну тар та квог ве ли ког исто риј ској зби ва ња као што је био Дру ги свет-
ски рат. о ра ту и о це лом исто риј ском кон тек сту ро ман не го во ри ни-
шта; кад би не ко пао с Мар са и про чи тао овај ро ман (до ду ше, ни је до ка-
за но да Мар сов ци зна ју срп ски), не би са знао ни шта о то ме за што нем-
ци ра ту ју про тив се ља ка крај Мо ра ве, ко су чет ни ци и пар ти за ни итд.

ни Хо ме ро ва Или ја да не за тр па ва чи та о ца ин фор ма ци ја ма о узро ци ма и 
пред и гром тро јан ског ра та и ње го вом де се то го ди шњом исто ри јом. У ве зи с 
тим по но ви те шта зна те о по ступ ку ин ме ди јас рес (в. уџ бе ник за 9. раз ред, 
стр. 77).
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Ћо си ћев ро ман по чи ње енер гич ним на ба ци ва њем глав не ди ле ме и 
главног конфликта око ње.
Конфликт као почетни елемент има зна чај не по сле ди це на три 

раз личита ни воа:
– уно си драм ску на пе тост,
– свр ста ва ли ко ве у су ко бље не гру пе,
– по кре ће уз бу дљи ву фа бу лу.
из спле та ових еле ме на та на ста ју два глав на и рав но прав на сло ја 

струк ту ре:
1. драм ска на пе тост,
2. уз бу дљи ва фа бу ла.

1.Драмсканапетост се ис по ља ва у ни за-
њу си ту а ци ја у ко ји ма уче сни ци сто је пред 
суд бо но сним из бо ри ма, а ми шље ња су по де-
ље на. Пра те ћи мо тив је драм ско ко ле ба ње: 
Уча не зна да ли да се опре де ли за ми шље ње 
ко је му на ла же ње го ва људ скост или да се по-
ви ну је пар тиј ској ди сци пли ни.
2.Узбудљивафабула се ис по ља ва у сли-

ка њу рат них деј ста ва: бор бе, окр ша ја, по-
вла че ња, на па да, пре ла же ња пре ко ре ке, са-
кри ва ња, упа да у се ло, ра ња ва ња, по ги би је. 
Услед то га књи га има ка рак те ри сти ке аван-
ту ри стич ког ро ма на, па ово де ло са за до вољ-
ством мо гу чи та ти и они ко ји од ро ма на оче-
ку ју пре све га уз бу дљи ву и за бав ну фа бу лу.

Ли ко ви

Главниликови су пред ста вље ни у су ко бу 
око по чет ног кон флик та (драм ски мо ме нат), 
за тим их де таљ ни је упо зна је мо кроз њи хо во 
по на ша ње у ра зним си ту а ци ја ма то ком рад-
ње (еп ски мо ме нат).

Уча и Па вле су у основ ним цр та ма слич ни је дан дру гом: обо ји ца су 
хра бри бор ци и ода ни ко му ни сти. Али Уча је бли жи на ро ду и јед но став-
ним се ља ци ма, код ње га су људ ски об зи ри до вољ но ја ки да их узи ма 
у об зир при ли ком до но ше ња од лу ка, док за Па вла не по сто ји ни шта 
осим пар тиј ске ди сци пли не и ко му ни стич ких ци ље ва (рат них и дру-
штве них).

Ме ђу тим, Ћо сић се тру ди да обо ји цу при ка же као сло же ни је лич но-
сти: у Учи се ко ме ша ју на род ски на го ни и пар тиј ске иде је, а ни Па вле 
ни је глув и слеп за људ ске мо мен те, иако их на кра ју увек под ре ђу је 
рат ним и пар тиј ским ин те ре си ма. Пи сац рас ки да са ша бло ном рат не 

двд издање филмске верзије (1953) 
романа Далеко је сунце 
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књи жев но сти у ко јем се на јед ној стра ни на ла зе са мо до бри а на дру гој 
са мо зли; опи су је ти по ве ко му ни стич ких во ђа и њи хо во по на ша ње у за-
о штре ним рат ним си ту а ци ја ма и по ка зу је раз ли ке из ме ђу од луч но сти 
и про ми шље но сти, али не за у зи ма став, чи ме ис ти че дра ма ти ку ди ле-
ме и кон флик та.

одредите ре до след ли ко ва по 
сте пе ну сим па тич но сти.

Споредни ликови наступају 
у два кон цен трич на кру га:

– у пр вом кру гу су они ко ји 
има ју ве ћу или ма њу уло гу у рад-
њи,

– у дру гом кру гу су они ко ји се 
по ја вљу ју са мо као део окру же ња 
у ко јем се рад ња раз ви ја.

та ква хи је рар хи ја ли ко ва свој-
стве на је свим исто риј ским ро-
ма ни ма. За хва љу ју ћи струк ту ри 
ли ко ва на лепези од глав них па 
пре ко спо ред них и епи зод них до 
ано ним них љу ди из ма се, ро ман 
пру жа це лу па но ра му за хва ће ног 
под не бља и рат ног до ба.

Стил

сход но дво ја кој – драм ској и еп ској – осно ви, пи сац ко ри сти два 
основ на на чи на из ла га ња:

– у на пе тим драм ским си ту а ци ја ма до ми ни ра ди ја лог (раз го вор и 
по ле ми ка ли ко ва),

– у динамичним и уз бу дљи вим рат ним епи зо да ма до ми ни ра на ра-
ци ја (при по ве да ње).

на из ме нич но ко ри шће ње стил ских сло је ва дијалога и нарације 
обез бе ђу је ро ма ну ди на ми ку и ра зно ли кост.

[Напомена о пси хо ло шким уме ци ма: струк ту ру ро ма на мо жда оп те ре ћу ју 
пи шче ви ко мен та ри о осе ћа њи ма и ми сли ма ли ко ва; ти уме ци нај че шће – 
ма да не увек – де лу ју као не по треб ни, јер из по сту па ка ли ко ва чи та лац и 
сам схва та пси хо ло шке мо ти ве. на сре ћу, та ме ста ни су ни су ви ше че ста ни-
ти су пре ви ше ду гач ка.]

Упоредите роман са филмском верзијом. (Уосталом, општа култура захтева 
да човек одгледа барем један југословенски партизански филм.)

Милан коњовић: Ослобођење Сомбора (1944)
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„ко ре ни”
(1954)

се о ски породичнироман о рас па ду па три јар хал ног по рет ка и ра ђа-
њу гра ђан ске кла се.

Са др жај и рад ња

Рад ња се од и гра ва у по след њој де це ни ји 19. ве ка. Ме сто је јед но ср-
би јан ско се ло не где крај Мо ра ве, зва но Пре ро во, а до га ђа ји се од ви ја ју 
у кру гу по ро ди це Ка тић.

Ка ти ћи су сво је пре зи ме до би ли по сво јој пра ро ди тељ ки Ка ти. она је 
жи ве ла на пре ла зу 18. и 19. ве ка у Пре ро ву и би ла је уда та за ва си ли ја, 
ко ји је уче ство вао у бу на ма про тив ту ра ка. њен дру ги муж је Лу ка До-
шљак, хај дук и бун тов ник, а њи хов син је Аћим, ко ји већ ко ри сти пре-
зи ме Ка тић.

Аћим Ка тић је се о ски бо га таш и пре ров ски пр вак Ра ди кал не стран-
ке. има дво ји цу си но ва: Ђор ђе је тр го вац и пред о дре ђен да на ста ви во-
ђе ње по ро дич ног има ња у Пре ро ву, а ву ка шин је по слат на сту ди је у 
Па риз и пред о дре ђен је да по ста не по ли ти чар и на ста ви оче ву ра ди-
кал ску ли ни ју у ви шим по ли тич ким кру го ви ма.

очев ле по за ми шљен по ро дич ни план до жи вља ва слом на свим ни-
во и ма:

– Ђор ђе 1. има дру га чи ју тр го вач ку кон цеп ци ју не го отац (ни је спре-
ман да тр го вач ку ло ги ку под ре ди по ли тич ком ин те ре су), 2. Ђор ђе не ма 
де це (он је не пло дан).

– ву ка шин се 1. опре де љу је за по ли ти ку оче вих про тив ни ка (ли бе-
ра ла), 2. же ни се кћер ком нај у глед ни јег по ли ти ча ра ли бе ра ла.

Аћим из ја вљу је да ву ка ши на ви ше не при зна је за сво га си на, а у рас-
пра ви око на след ства до ла зи до су ко ба из ме ђу бра ће: Ђор ђе сма тра да 
је ву ка шин до био свој тал у ви ду тро шко ва сту ди ја у ино стран ству, али 
ву ка шин тра жи ви ше, па ре у го то ви ни.

ву ка шин од ла зи да жи ви са сво јом но вом по ро ди цом у Бе о гра ду, а 
Ђор ђе жи ви му чен уза луд ном же љом да до би је по том ка.

У ме ђу вре ме ну до ла зи до дра ма тич ног по ли тич ког до га ђа ја – до 
пре ров ске бу не. Др жав на власт од лу чу је да сме ни пре ров ског пред сед-
ни ка, че му се Пре ров ци од луч но су прот ста вља ју, пред во ђе ни Аћи мом 
Ка ти ћем. У се ло до ла зи вој ска, из би ја ту ча, има и смрт ног слу ча ја, а 
Аћим и га лам џи је до спе ва ју у за твор.

Па ра лел но с бур ним по ли тич ким до га ђа ји ма, Ђор ђе ва же на сим ка – 
што на сво ју ини ци ја ти ву, што по Аћи мо вој су ге сти ји – по ста је труд на 
од јед ног слу ге. Ра ђа си на Ада ма, а Ђор ђа убе ђу је да је де те ње го во.

У Пре ро ву и око ли ни из би ја епи де ми ја, љу ди уми ру, Аћим се вра ћа 
из за тво ра и за ти че свог уну че та жи вог – сла ба шног и бо ле шљи вог, 

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!



197

али жи вог. с времена на време од ла зи у Бе о град и са ули це гле да де чи-
цу свог дру гог си на, ко ја га не по зна ју и упла ше но бе же од не по зна тог 
стар ца чуд ног из гле да. Аћи мов „пра ви” унук је ма ли Адам, ко ји на ста-
вља породичну ло зу у Пре ро ву.

Ком по зи ци ја и сло је ви струк ту ре

на по чет ку и на кра ју ро ма на сто је два кра ћа тек ста без на сло ва 
(оста ли де ло ви су озна че ни као „Гла ва пр ва” итд.). У том при по ве дач-
ком окви ру (про лог и епи лог – 
пред го вор и по го вор) про го ва ра 
ни ко ла, Аћи мов слу га и по ве ре-
ник, ко ји из вр ша ва тај не, кат кад 
кр ва ве по сло ве у ин те ре су Аћи-
мо ве по ли ти ке. ни ко ла зна све, 
али не ће све да ка же; за бу дућ-
ност оста је са мо оно што је из не-
то на стра ни ца ма ро ма на из ме ђу 
про ло га и епи ло га, а алу зи је на 
не из ре че не ства ри све до че о то-
ме да су ко ре ни опи са них зби ва-
ња мно го ду бљи и не ви дљи ви.

Про лог и епи лог из го во ре ни 
су у нео бич ном сти лу, пе снич ком 
и про роч ком, ма ло ста рин ским 
је зи ком и ме та фо рич ним из ра-
жа ва њем, док је сам ро ман пи сан 
у ја сном и јед но став ном ре а ли с-
тичком сти лу. Про лог и епи лог има ју пе снич ки и ви зи о нар ски ка рак-
тер, сам ро ман има при по ве дач ки (на ра тив ни) ка рак тер.
Композиција ро ма на је слич на као у Ћо си ће вом де лу Да ле ко је сун

це. и у Ко ре ни ма је на ба чен
– по чет ни драм ски кон фликт (за пра во сплет ра зних кон фли ка та, в. 

го ре у са др жа ју),
– за тим се раз ви ја еп ска на ра ци ја: при по ве дач ки из не та рад ња о по-

сле ди ца ма почетног кон фли к та (почетних кон фли ка та).
У структури ро ма на има три глав на сло ја:
– по ро дич но-би о ло шки,
– еко ном ски,
– по ли тич ки.
сви ли ко ви су оп сед ну ти про бле ми ма из ових сло је ва, не ко сви ма, 

не ко са мо по је ди ни ма.

расподелите ли ко ве на основу животних про бле ма из сло је ва струк ту ре.

Миодраг Мића Поповић: Породица (1950)
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У ра зним сло је ви ма ис кр са ва ју ра зни про бле ми, али је ре зул тат 
исти: сви су на гу бит ку, про па да ју или се оту ђу ју од ко ре на. сли ка је 
мрач на, из лаз се не на зи ре.

свр стај те ли ко ве по на чи ну про па да ња.

[Напомена о мрач ној сли ци ро ма на: не мој мо за бо ра ви ти да је Ко ре не на пи-
сао је дан мла ди и ода ни ко му нист – у је ку по бе де ко му ни зма: ка да пи ше 
овај ро ман, Ћо сић има три де сет и ку сур го ди на а на ла зи се у во де ћој ели ти 
но ве, ко му ни стич ке Ју го сла ви је, а те ма ро ма на је рас пад па три јар хал ног 
све та фе у да ли зма и ра ђа ње гра ђан ског дру штва, то јест ка пи та ли зма. Мла-
ди ко му нист, да кле, из идеј них раз ло га ни је мо гао има ти но стал ги чан и 
сен ти мен та лан од нос пре ма оно ме што при ка зу је.]

„Ко ре ни” као пр ви део ци клу са

У свом ка сни јем ду го го ди шњем ро ман си јер ском ства ра ла штву Ћо-
сић на ста вља по ро дич ну при чу о Ка ти ћима, чи ме ње гов ра ни ро ман 
Ко ре ни до би ја ис так ну то ме сто – то је пр ви део јед ног ве ли ког ства ра-
лач ког пот хва та. Пра те ћи суд би ну по то ма ка пре ров ских Ка ти ћа, пи сац 
ће да ти ро ман си ра ну исто ри ју срп ског на ро да то ком це лог 20. ве ка. У 
свим тим де ли ма ви де ће се да су ко ре ни све га то га би ли за цр та ни у ро-
ма ну ко ји се баш та ко звао.

Де ло ве по ро дич ног ци клу са о Ка ти ћи ма чи не, по сле Ко ре на (1954), ро ман 
Де о бе (1961), те тра ло ги ја Вре ме смр ти (1–4, 1972–1975), три ло ги ја „вре ме 
зла”: Вер ник (1984), Гре шник (1985), От пад ник (1986) и ро ман Вре ме вла
сти (1995).

„вре Ме сМр ти” 

Историјскироман од че ти ри де ла (те тра ло ги ја) о суд би ни срп ског 
на ро да у Пр вом свет ском ра ту.

Тема и структура

то је срп ска ва ри јан та Ра та и ми ра, чи јим се мо де лом Ћо сић слу жи 
све сно: то се ви ди из та квих осо би на ро ма на као што су ши ри на за хва-
та, дру штве на па но ра ма по чев од по ли тич ког вр ха до ма лог чо ве ка, 
есе ји стич ки уме ци (исто риј ска и фи ло зоф ска раз ми шља ња), ко лаж до-
ку ме на та. озбиљ ни је од сту па ње ви ди се са мо у при ка зи ва њу исто риј-
ских лич но сти: код тол сто ја су исто риј ски ли ко ви (на по ле он, Ку ту зов) 
мар ги нал не фи гу ре и на ла зе се ван глав не рад ње, док Ћо сић увла чи у 
рад њу по зна те ге не ра ле и по ли ти ча ре (Ми шић, Пут ник, Па шић).
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Пр ва књи га при ка зу је вре ме из-
би ја ња ра та, ре а го ва ње Пре ро ва ца 
на пр ве ве сти о до га ђа ји ма, за тим 
са зна је мо ка кве по сле ди це има из-
би ја ње ра та на по је ди не чла но ве 
по ро ди це Ка тић (ву ка шин је ми ни-
стар, ње го ва ћер ка Ми ле на по ста је 
бол ни чар ка, сви мла ди Ка ти ћи – 
Аћи мо ви уну ци – од ла зе на фронт).

Дру га књи га за хва та ши ру сли-
ку: опи су је ве ли ка исто риј ска зби-
ва ња и рат не ма не вре, му дру так-
ти ку ге не ра ла Ми ши ћа и срп ску 
по бе ду у су во бор ској би ци.

тре ћа књи га при ка зу је стра вич-
ну сли ку ха ра ња бо ле сти и гла ди и 
ста ње у ва љев ској рат ној бол ни ци.

Че твр та књи га го во ри о па ду Бе о гра да и по вла че њу вој ске и на ро да 
пред но вим на па дом не при ја те ља. До ју га ср би је вој ска се по вла чи са 
оруж јем а на род са сто ком и по крет ном имо ви ном, да би пред Ал ба ни-
јом вој ска уни шти ла оруж је и по чео пре ла зак пре ко ал бан ских пла ни на 
по сне гу и мра зу.

Панорама и детаљи

сна га овог обим ног де ла је у ве-
ли чи ни и де таљ но сти исто риј ске 
па но ра ме: чи та лац има ути сак да 
и сам при су ству је оно ме што му је 
до тад би ло по зна то са мо из уџ бе-
ни ка исто ри је: та мо су са мо да ту ми 
и до га ђа ји без људ ске ди мен зи је, 
док у ро ма ну све то до ла зи бли же, 
при ка зу је се кроз мно штво људ-
ских ли ко ва и суд би на.

сли ка је ком плет на, чи та лац до-
би ја увид у ло ги ку кра ља, вла де, 
по ли ти ча ра и ди пло ма та, у ло ги-
ку ге не ра ла и вој ско во ђа, у ло ги ку 
обич них вој ни ка и се ља ка. ви ди се 
да је исто риј ска ствар ност увек ја-
ко сло же на и за мр ше на, а у том пе-
ри о ду је би ла и тра гич на. За то је 
на слов ро ма на Вре ме смр ти.

српска војска на солунском фронту (1918)

ниш, зграда старе војне болнице
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ме ша Селимовић
(1910–1982)

Жи вот

Пра во име Мех мед (Мех ме да ли ја) се ли мо вић. 
Ро ђен је у ту зли. У род ном гра ду за вр ша ва основ-
ну шко лу и гим на зи ју. сту ди ра срп ско хр ват ски је-
зик и ју го сло вен ску књи жев ност на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду (1930–1934), до 1941. го ди-
не ра ди као про фе сор у ту зли. Пр ве го ди не Дру-
гог свет ског ра та про во ди у ту зли, где је хап шен 
због са рад ње с пар ти зан ским по кре том. Го ди не 
1943. пре ла зи на осло бо ђе ну те ри то ри ју, по ста је 
члан Ко му ни стич ке пар ти је Ју го сла ви је и агит-
про па за ис точ ну Бо сну, по том би ва по ли тич ки 
ко ме сар ту злан ског од ре да. од 1944. до 1947. жи-
ви у Бе о гра ду и оба вља зна чај не по ли тич ке и кул-
тур не функ ци је. од 1947. жи ви у са ра је ву и ра ди 

као про фе сор ви ше пе да го шке шко ле, до цент Фи ло зоф ског фа кул те та, 
умет нич ки ди рек тор пред у зе ћа „Бо сна-филм”, ди рек тор дра ме на род-
ног по зо ри шта, глав ни уред ник из да вач ког пред у зе ћа „свје тлост”. Го-
ди не 1971. пен зи о ни сан је и се ли се у Бе о град, где ка сни је уми ре.

Ства ра ла штво

се ли мо вић је про зни пи сац. Као бив ши пар ти зан, на пи сао је ви ше 
де ла с рат ном те ма ти ком (збир ку при по ве да ка Пр ва че та, 1950. и ро-
ма не Там ни ца, 1961. и Ти ши не, 1961) у ко ји ма се очи ту је пи шче ва те-
жња ка пси хо ло ги зи ра њу.

ве ли ко при зна ње до но си му ро ман Дер виш и смрт (1966), чи је ква-
ли те те пи сац не ће пре ма ши ти ни у сво јим ка сни јим де ли ма (ро ма нима 
Твр ђа ва, 1970, Острво, 1974).

осим при по ве да ка и ро ма на, се ли мо вић је  пи сао есе је и сту ди је. Ме ђу њи-
ма ис ти че се ње го ва књи га За и про тив Ву ка (1967), у ко јој пра ти раз вој 
ву ко ве је зич ке ре фор ме. на слов књи ге ука зу је на то да се ли мо вић пред-
ста вља ву ко ве прет ход ни ке и исто ми шље ни ке од но сно ње го ве про тив-
ни ке. Ме ђу ву ко вим пре те ча ма ис ти че Га ври ла сте фа но ви ћа вен цло ви ћа 
и са ву Мр ка ља, док међу противницама наводи саву те келију. (Ако их је 
неко заборавио, може се обавестити о њима у уџбенику за 10. разред: о 
венцловићу на стр. 37–38, о сави Мркаљу на стр. 81, а што се текелије тиче 
најбоље је ако прошета у Пешти улицом вереш Палне…доТекелијанума.) 
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„дер виШ и сМрт”
(1966) 

Филозофски, психолошки и криминалистички историјски роман.
наиме, узбудљива радња око централне личности одвија се у са ра је-

ву 18. ве ка, па де ло има из ве сне осо би не исто риј ског ро ма на: од и гра ва 
се у про шло сти и при ка зу је до га ђа је исто риј ске ши ри не (бу на у По са-
ви ни и ње но гу ше ње), али по сво јим глав ним то ко ви ма (они ма ко ји су 
у пр вом пла ну) ово је пре све га ро ман о јед ној лич но сти.

Те ма

тра га ње дер ви ша (му сли ман ског ка лу ђе ра) Ах ме да ну ру ди на за 
узро ци ма хап ше ња и по гу бље ња ње го вог бра та и нај зад стра да ње са-
мог дер ви ша.

Ауто би о граф ска по за ди на: о глав ном ли ку сво га ро ма на пи сац је у јед ном 
ин тер вјуу ре као ово: „До те лич но сти (чи ји сам пра по че так на шао у тра ге-
ди ји мо га бра та), до шао сам по сма тра њем и ми са о ном син те зом.” тра ге ди ја 
пи шче вог бра та би ла је у сле де ћем: не по сред но по сле за вр шет ка Дру гог 
свет ског ра та бив ши пар ти зан Шеф ки ја се ли мо вић узео је не ке сто ли це из 
др жав ног ма га ци на, ка да је до био стан. стре љан је за то што ни је тра жио 
до зво лу. – Ро ман на ста је два де сет го ди на по сле тог до га ђа ја и по са мом тек-
сту не мо же се на слу ти ти да у по за ди ни сто ји та кав кон кре тан би о граф-
ски до жи вљај, а чи та лац – чак и ако му је по зна та ова чи ње ни ца – не осе ћа 
по тре бу (ни ти има за то по др шку у тек сту) да шти во „пре во ди” и „ка пи ра 
пра ви сми сао” (ро ман да кле ни је але го ри ја). ипак, по се ду ју ћи овај по да так, 
чи ни се ло гич ном прет по став ка да овај ро ман свој ви сок емо тив ни на бој 
има да за хва ли сво јој тра гич ној би о граф ској по за ди ни.

Радња и са др жај

Ро ман је по де љен у два де ла, али ну ме ри са ње по гла вља ни је пре-
ки ну то, па та ко пр ви део чи не по гла вља 1–9, а дру ги део су по гла вља 
10–16.

1. У пр вом де лу књи ге пра ти мо тра га ње дер ви ша Ах ме да ну ру ди-
на ко ји је по го ђен чи ње ни цом нео бра зло же ног хап ше ња сво га бра та и 
по ку ша ва да са зна узро ке и, убе ђен у бра то вље ву не ви ност, же ли да га 
осло бо ди. 

Пре су да без обра зло же ња чи ни осно ву каф ки ног ро ма на Про цес. Упо ре ди-
те ова два ро ма на из тог аспек та.

Дер виш из ла зи из за шти ће ног ми ра те ки је (му сли ман ског ма на сти-
ра) и кре ће у ак ци ју. Узда се у углед сво је про фе си је и у (прет по ста вље-
ну) исти ну о не ви но сти сво га бра та.
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тра жи су срет са ка ди ни цом (су пру гом ка ди је – су ди је – ко ји је дао 
на лог за хап ше ње дер ви ше вог бра та), али ре зул тат је не га ти ван: ле по-
ти ца је глу ва за дер ви ше ву не во љу и го во ри му са мо о сво јим про бле-
ми ма (кон крет но: о сво јој же љи да се њен брат Ха сан од рек не свог де ла 
на сле ђа).

По сле то га сле ди епи зо да о та јан стве ном ли ку ко ји се зо ве ис хак: он 
је не ки бе гу нац, ко ји се са кри ва од по те ре, и не ста је на та јан ствен на-
чин, а ка сни је се по ја вљу је та ко да се не зна да ли је ствар но био та мо 
или се то ну ру ду ни са мо при чи ња ва ло. овај лик има сим бо лич ну функ-
ци ју: он је у дер ви ше вим очи ма оли че ње хра бро сти и бун та.

 на очев зах тев дер виш по ку ша ва да са зна не што од му се ли ма (сре-
ског на чел ни ка), али ре зул тат је и ов де не га ти ван, му се лим га чак и 
опо ми ње да се оста ви за пит ки ва ња ако не ће да и сам има не во ље.

Дер виш све че шће из ла зи из те ки је и све ви ше упо зна је онај свет 
од ко јег је већ два де сет го ди на изо ло ван. По ред ни за не га тив них ис ку-
ста ва, по зи тив ни до жи вљај му пру жа при ја тељ ство с Ха са ном (бра том 
ка ди ни це), с ко јим во де фи ло зоф ске раз го во ре о сми слу жи во та и о од-
но су ве ре, дог ме и ствар но сти.

Дер ви ше ви по ку ша ји да от кри је исти ну о сво ме бра ту оста ју ја ло ви, 
а јед ног да на са зна је да му је брат уби јен. У дер ви шу се ра ђа гнев и мр-
жња, а са стра не вла сти до ла зи гру ба опо ме на: дер ви ша на ули ци пре-
га зе ко њи ма и ту ку би че ви ма, те га од во де у твр ђа ву, ода кле га из во де 
при ја те љи.

2. У дру гом де лу ро ма на пра ти мо јед ну при лич но сло же ну (при знај-
мо: за мр ше ну) при чу чи ји се глав ни део од но си на дер ви шев по ку шај 
да осве ти сво га бра та, а то ко ви рад ње вра ћа ју се у про шлост из ко је се 
уво де у ро ман но ви ва жни ли ко ви.

су шти на се са сто ји у дер ви ше вим ма ни пу ла ци ја ма са ци љем да се 
они чел ни ци ко ји су кри ви за стра да ње ње го вог бра та до ве ду у та кву 
си ту а ци ју у ко јој ће би ти ка жње ни од сво јих прет по ста вље них у истам-
бу лу. Ма ни пу ла ци је су успе шне, му се лим бе жи из гра да а ка ди ја би ва 
уби јен.

ну ру дин је изаб ран за но вог ка ди ју. Ме ђу тим, и ње га сти же зла суд-
би на, по ста је жр тва тај них ма ни пу ла ци ја, слич них ње го ви ма, те би ва 
ухап шен, а по след њу ноћ пред смрт про во ди у те ки ји под ја ком стра-
жом.

те по след ње но ћи по се ћу је га је дан мла дић из ње го во га се ла, син же-
не ко ју је ну ру дин у сво јој мла до сти био во лео, а мла дић са сво јих де-
вет на ест година, по свој при ли ци, јесте ње гов син. До ла зи у са ра је во по 
са ве ту сво је мај ке, у на ди да ће му дер виш, као ути ца јан чо век, по мо ћи 
у жи во ту.

За дер ви шем оста је ње гов ауто би о граф ски спис, ко ји про на ла зи ње-
гов при ја тељ Ха сан.
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Фор ма

Ро ман је на пи сан у об ли ку „про на ђе ног ру ко пи са”: то је, то бо же, дер-
ви шев спис, ње го ва ауто би о гра фи ја, ко ју је по сле ње го ве смр ти про на-
шао Ха сан.

При ча је из не та у пр вом ли цу 
јед ни не: све је ви ђе но очи ма глав-
ног ју на ка и све је ре че но ње го вим 
ре чи ма, све је пу ште но кроз фил-
тар ње го ве све сти и све је про пра-
ће но ње го вим ко мен та ри ма.
Приповедање у првом лицу 

једнине има зна чај не по сле ди це: 
не ма све зна ју ћег при по ве да ча, па 
до чи та о ца до пи ру са мо оне ин фор-
ма ци је ко ји ма рас по ла же и глав ни 
ју нак, а по што је он уче сник до га-
ђа ја, мно ге ства ри су му не по зна те 
– оне ко је се на мер но кри ју од ње га. 
За то се це ли на и исти на са мо на зи-
ру, ис по ста вља ју се и са ста вља ју по-
ла ко и не си гур но, па над ро ма ном 
леб ди ма гла та јан стве но сти.

У на ра ци ји у пр вом ли цу јед ни не има ме ста за по ет ске (лир ске) и 
ми са о не (фи ло зоф ске) до дат ке, ка кве мо жда све зна ју ћи спољ ни при по-
ве дач не би мо гао да до зво ли се би. За хва љу ју ћи то ме, ро ман је оба ви јен 
и по ет ским и фи ло зоф ским сло јем.

на че лу сва ког по гла вља сто ји мо то из Ко ра на (све те књи ге му сли-
ман ске ве ре). Ци та ти су ода бра ни та ко да ис так ну ми са о ну су шти ну ро-
ма на, а сво јим сти лом и по ре клом уно се у де ло ат мос фе ру ис точ њач ке 
фи ло зо фи је и ми сти ке.

Сло је ви струк ту ре
Психолошки слој. – Глав ни ју нак ро ма на је ислам ски ин те лек ту-

а лац и ду хов ник, дер виш Ах мед ну ру дин, шејх у те ки ји у са ра је ву. У 
јед ном мо мен ту сво га жи во та он је при ну ђен да на пу сти ис по снич ку 
за кло ње ност и иза ђе у ко ви тлац жи во та (же ли да осло бо ди сво га за-
то че ног бра та). су ро ва и без об зир на ствар ност бит но се раз ли ку је од 
чи сте и от ме не дер ви шке ду хов но сти и сми ре но сти. Дер виш се не сна-
ла зи, до ла зи у кон фликт са све том. У ње го вој све сти од и гра ва се но ва 
рас по де ла вред но сти, но во са гле да ва ње све та и са мо га се бе. на пси хо-
ло шком пла ну дер виш се пре о бра жа ва. Уме сто по ву че но сти, тр пе љи-
во сти и пра шта ња, у ње му се ра ђа же ља за жи вот ном бор бом, мр жња и 
жуд ња за осве том.

сцена из филмске верзије (1974) романа Дервиш 
и смрт
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Историјскислој. – Дер виш при хва та иза зов све та; упу шта се у жи-
вот ну бор бу, за па да у ни ске сплет ке, не устру ча ва се ни од са мо во ље и 
из дај ства. Про го ње ни се пре о бра жа ва у го ни о ца, по бу ње ник у на сил ни-
ка. ти ме се при ка зу је ве чи та клац ка ли ца прав де и на си ља, ху ма ни зма 
и не чо веч ног. те су прот не вред но сти су исто риј ски усло вље не, стал но 
ме ња ју об лик и по зи ци ју. У ро ма ну је то при ка за но кроз суд би ну јед не 
лич но сти у од ре ђе ном исто риј ском вре ме ну. Али ла ко се мо же уочи ти 
да је пи сац хтео да ука же на веч не и оп ште ка рак те ри сти ке исто ри је. 
та ко је, у об ли ку исто риј ског ро ма на, го во рио о свим вре ме ни ма, па и 
о сво ме.
Филозофскислој. – Уоп шта ва њем исто риј ског пла на, у ро ма ну се 

раз ви ја и фи ло зоф ски слој. су ко бља ва ју се те о ри ја и жи вот: ап страк ци-
ја ко ја не узи ма у об зир ствар ност (од ње по ла зи дер виш) и жи вот ко ји 
не зна за те о ри је, не го се ис цр пљу је у прак си. У ро ма ну су, у вред но сном 
по гле ду, не га тив но при ка за не обе стра не: и ап стракт на те о ри ја и не-
све сна прак са. А ни је про на ђе но ни тре ће ре ше ње, не што из ме ђу или 
из над њих. на та кав за кљу чак упу ћу ју за вр шне ре че ни це ро ма на: „жи-
ви ни шта не зна ју. По у чи те ме, мр тви, ка ко се мо же умри је ти без стра ха, 
или бар без ужа са. Јер, смрт је бе сми сао, као и жи вот.”

сценска верзија романа Дервиш и смрт – представа београдског народног позоришта (2009)
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да ни ло киш
(1935–1989)

Жи вот

Ро ђен је у су бо ти ци, отац му је био 
ма ђар ски Је вреј, а мај ка Цр но гор ка. До 
1942. го ди не жи ви с ро ди те љи ма у но-
вом са ду, где по ха ђа пр ви раз ред основ-
не шко ле, а за тим пре ла зи с по ро ди цом 
у очев род ни крај у Ма ђар ској, где за-
вр ша ва основ ну шко лу и два раз ре да 
гим на зи је (Кер ка ба ра баш, За ла бак ша). 
отац му је 1944. од ве ден у Аушвиц ода-
кле се не ће вра ти ти, а Киш се са остат-
ком по ро ди це се ли на Це ти ње, где 
оста је до за вр шет ка гим на зи је. сту ди-
ра у Бе о гра ду на Фи ло зоф ском фа кул-
те ту и ди пло ми ра 1958. на Ка те дри за 
оп шту књи жев ност. Ра ди као лек тор 
срп ско хр ват ског је зи ка на фран цу ским 
уни вер зи те ти ма (страс бур, Бор до, 
Лил). По след њих го ди на жи ви у Па ри-
зу и Бе о гра ду као про фе си о нал ни књи-
жев ник. Умро је у Па ри зу, са хра њен је у 
Бе о гра ду на но вом гро бљу.

Ства ра ла штво

Про зни пи сац, пре све га ро ман си јер. исти на, ње го ви ро ма ни кат кад 
де лу ју као но ве ли стич ки ве нац, и су прот но: ње го ве но ве ле чи не вен це 
(ци клу се) ко ји на ги њу ка струк ту ри ро ма на (не кла сич ног, не го мо дер-
ног).

Киш је имао два ства ра лач ка пе ри о да:
1. пе ри од ауто би о граф ских ро ма на Ман сар да (1962), Ба шта, пе пео 

(1965), Ра ни ја ди (1970), Пе шча ник (1972).
2. пе ри од но ве ли стич ких ве на ца са исто риј ском и ми то ло шком те-

ма ти ком: Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча (1976), Ен ци кло пе ди ја мр
твих (1983), Ла у та и ожиљ ци (1994, пост хум но).

Зна чај но је ње го во пре во ди лач ко де ло: пре во дио је нај ви ше по е зи-
ју, фран цу ске, ру ске и ма ђар ске пе сни ке. од ових послед њих ис ти чу се 
пре во ди Шан до ра Пе те фи ја, ен дреа Ади ја и Ати ле Јо же фа.
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1. У крУ гУ АУто би о грА Фи је

У пр вом пе ри о ду сво га ства ра ла штва Да ни ло Киш пи ше ро ма не ин-
спи ри са не сво јом ауто би о гра фи јом.

„Ман сар да” (ро ман, 1962)

ово је пр ви ко мад Ки шо вих ауто би о граф ских де ла. то је ин те лек ту-
ал на ауто би о граф ска „про за у тра пе ри ца ма” о пи шче вим мла да лач ким 
(сту дент ским) го ди на ма про ве де ним у под ста нар ству у јед ној ман сар-
ди.

текст је пи сан у пр вом ли цу јед ни не, при по ве дач жи ви са сво јим при ја те-
љем у ман сар ди: не ред, књи ге, пи кав ци, ги та ра (зва на ла у та, а пи сац је ор-
феј); раз ми шља ња и ноћ ни раз го во ри о ве ли ким пи та њи ма жи во та (иро-
ни ја: „спи сак ве ли ких Пи та ња”); де вој ке: еури ди ка је не до хва тљив иде ал; 
љу бав ни ја ди, бек ство, про сти тут ке, крч ме; уса мље но остр во (ви зи ја); са-
мо у би лач ке ми сли; вра ћа ње у жи вот: спи сак ста на ра, раз го вор с ком ши јом, 
де вој ка на про зо ру пе ва и сме ши се. – ис пре ки да но, ле жер но при по ве да ње, 
чи та лац сам сла же де та ље; ма гло ви то пре ли ва ње ствар но сти, ма ште и сно-
ва. Уну тра шњи при по ве дач и по и гра ва ње са чи та о цем: ја сад пи шем ро ман, 
а ти па зи, јер ћу и те бе уба ци ти у ро ман; на кра ју ро ма на на ра тор чи та не-
ко ме – по че так овог истог ро ма на.

„По ро дич ни ци клус” (1965–1972)

Под на кнад но да тим за јед нич ким на сло вом „По ро дич ни ци клус” 
под ра зу ме ва ју се три ро ма на Да ни ла Ки ша: Ба шта, пе пео (1965), Ра ни 
ја ди (1970), Пе шча ник (1972). на осно ву јед не пи шче ве игре ре чи на-
стао је и об лик „По ро дич ни цир кус”.

„По ро дич ни ци клус” је по ку шај да се из ха о са сит них жи вот них чи-
ње ни ца ре кон стру и ше не што што има сми сла и што би мо гло да бу де 
сми сао чо ве ко вог по сто ја ња.

Ауто би о граф ска при ча је, ме ђу тим, сме ште на у ши ри кон текст (ни-
је за тво ре на у ин ти му по ро дич ног до ма): тра гич на суд би на по ро ди це 
сам од ви ја се у исто риј ском про сто ру: то је је вреј ска при ча у сен ци фа-
ши зма.

„По ро дич ни ци клус”: три ро ма на – три аспек та.
Ба шта, пе пео го во ри о од но су де ча ка и ње го вих ро ди те ља: оца, ко ји 

не ста је у фа ши стич ком ло го ру Аушвиц, и мај ке ко ја оста је са ма са де-
цом (са де ча ком и ње го вом се стром).

Ра ни ја ди го во ре о успо ме на ма при по ве да ча из ра ног де тињ ства.

Ра не ја де по зна је те из уџ бе ни ка за 9. раз ред (стр. 50–51). ов де не ма по тре-
бе да по на вљам ствари, иона ко пи шем у да ни ма свет ске фи нан сиј ске кри зе, 
па пир је скуп, да кле по тра жи те онај ста ри уџ бе ник.
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Пе шча ник је ро ман о оцу.

Пе шча ник је мо дер ни стич ки ро ман, пи сан у об ли ку „про на ђе ног ру ко пи са”; 
ра ди се, за пра во, о не ко ли ко раз ли чи тих „до ку ме на та” (ве ћи ном из ми шље-
них и јед ног ствар ног). По мо ћу мон та же до ку ме на та вр ши се ре кон струк-
ци ја оче вог ли ка и жи во та: „сли ке с пу то ва ња”, „Бе ле шке јед ног лу да ка”, 
„ис тра жни по сту пак”, „ис пи ти ва ње све до ка”, „Пи смо или са др жај”. то су 
на сло ви по гла вља, ко ја, ме ђу тим, не сле де као це ли не јед но за дру гим, не-
го се фраг мен тар но сме њу ју, из у зев оче вог „Пи сма”, ко је је по себ на це ли на 
на кра ју књи ге. (Пи смо је ствар но, пи са но 
ори ги нал но на ма ђар ском је зи ку. У књи зи 
се на во ди у Ки шо вом срп ском пре во ду.)

„бА ШтА, Пе Пео” 
(1965)

ово је лир ски по ро дич ни ро ман с ауто-
би о граф ском осно вом, пр ви део „По ро дич-
ног ци клу са”.

Те ма и са др жај

У фо ку су сто је отац и мај ка – ви ђе ни очи-
ма де ча ка.

1. До би ја мо ин тим ну сли ку окру же ња, 
опи су ју се де та љи со бе, за ве се, до ру чак на 
по слу жав ни ку, ми ри си, за тим ули ца, др ве-
ће, по зна ни ци, шет ње у пар ку. ов де још све 
леб ди око мај чи ног ли ка: то је пр ви, бли ски 
круг ин тим ног све та.

2. По ја вљи ва њем оца отва ра се круг ве-
ли ког све та: пен зи о ни са ни глав ни управ-
ник же ле зни це са ста вља фан та сти чан „Ред 
во жње”: огро ман свет ски си стем по ла ска 
во зо ва, ауто бу са, бро до ва и ави о на, илу-
стро ван цр те жи ма и сли ка ма.

отац је пра ви чу дак: ал ко хо ли чар и фи-
ло зоф ко ји др жи пре да ва ња у крч ми, лу та 
по ли ва да ма као за не се њак и спа ва у па пра-
ти док по ње му ми ле мра ви. По ро ди ца про-
па да и тр пи че сте се лид бе (то је исто вре-
ме но би о граф ска чи ње ни ца и сим бо лич на 
сли ка суд би не Је вре ја).

Миленко Шербан: Жена у ентеријеру 
(1953)
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3. У по за ди ни по ро дич ног жи во та на зи ре се исто ри ја: рат, про гон Је-
вре ја.

на кра ју ро ма на отац не ста је; де чак и ње го ва се стра оста ју с мај ком 
ко ја им при ча о про шло сти по ро ди це и по ка зу је им сли ке. У де ча ко вој 
ма шти ме ша ју се при че и ствар ност, про шлост и са да шњост, сан и ја ва; 
под ути ца јем фо то гра фи ја мр твих за ми шља и се бе мр твим, са ња ри о 
шет ња ма у пар ку не ка да шњег гро фов ског има ња.

Фор ма и стил

При по ве дач го во ри у првом лицу једнине: де ча ко ве до жи вља је 
опи су је зре ли пи сац.

Али уну тра шњи при по ве дач не ими ти ра деч ји го вор (деч је пи са ње): 
не го во ри де чак, не го од ра стао чо век са оп шта ва оно што је до жи вља-
вао ка да је био де чак.

По де ље ним „де ло кру гом” де ча ка и при по ве да ча отва ра се мо гућ-
ност за лир ске то но ве и за сен ти мен та ли зам у де ло ви ма ве за ним за 
мај ку (то је де ча ков „де ло круг”), док у де ло ви ма ко ји се од но се на оца 
има ме ста за ин те лек ту ал ност и ме ша ви ну па те тич но сти и иро ни је (то 
је при по ве да чев „де ло круг”).

Струк ту ра

Де ло опре зно и не у па дљи во на пу шта окви ре тра ди ци о нал ног ро ма-
на; чи та лац – упр кос оби љу ин фор ма ци ја о де та љи ма – не ви ди ја сно 
ни глав не мо мен те при че ни њи хо ве уза јам не ве зе; на при мер ни је са-
оп ште но ка да, где, за што и ка ко не ста је отац.

са кри ва ње су шти не иза де та ља бу ди ра до зна лост и ства ра на пе тост. 
не пот пу но за до во ља ва ње чи та лач ке ра до зна ло сти је оми љен ме ха ни-
зам ко ји Да ни ло Киш при ме њу је и у дру гим сво јим де ли ма. (на при мер 
у мо за ич ној струк ту ри „до ку ме на та” у Пе шча ни ку.)

2. У крУ гУ исто ри је и Ми тА

По сле за тва ра ња по ро дич ног кру га и ауто би о граф ске те ма ти ке, 
Киш по се же за на дах ну ћем у ши рим ди мен зи ја ма: за исто ри јом и ми-
том.

У пр вом ко ра ку за ни ма га бли ска исто ри ја. У „По ро дич ном ци клу су” 
ауто би о граф ски ма те ри јал на ме тао му је те му фа ши зма. са да се обра ћа 
дру гој ве ли кој исто риј ској те ми 20. ве ка: те ми ко му ни зма.

„Гроб ни ца за Бо ри са Да ви до ви ча” (ве нац но ве ла, 1976)
ово је при по ве дач ка про за о ко му ни зму и ста љи ни зму. на слов има 

сим бо лич но зна че ње: ова књи га је гроб ни ца за оне чи ји су гро бо ви пра-
зни или не по зна ти.
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те ма: ли ко ви с нео бич ним суд би на ма из ле ви чар ског по кре та 20. ве ка, при-
че о ре во лу ци о на ри ма и ко му ни сти ма ко ји су се би или дру ги ма на не ли 
тра ге ди је. сце на је це ла евро па: Пољ ска, ир ска, Шпа ни ја, Фран цу ска, Ру-
му ни ја, Ма ђар ска. суд би ну ли ко ва од ре ђу ју не ви дљи ве тај не си ле. опи су ју 
се кон спи ра ци је, клоп ке, бек ства, уби ства у ве ли ким европ ским гра до ви ма 
– по ли тич ки кри мић ин тер на ци о нал них раз ме ра: под зе мље ко му ни стич ке 
иле га ле у евро пи. 

„ен Ци кло Пе ди јА Мр твиХ”
(ве нац но ве ла, 1983)

У овој збир ци на ла зе се исти ни-
те и из ми шље не при че о та квим 
осо ба ма ко је су умр ле у нео бич ним 
окол но сти ма.

те ме: „исти ни та” вер зи ја ле ген-
де о си мо ну Чу до твор цу из пр-
вих го ди на хри шћан ства; исто-
риј ска анег до та из 1848–1849. 
о страдању јед ног мла дог чла на 
мађарске ве ли кашке по ро ди це 
естер ха зи; фан та сти чан кри мић 
о де вој чи ци ко ја у свом огле да-
лу пред ви ђа оче во уби ство; ре-
кон струк ци ја окол но сти фан-
та стич не смр ти пи шче вог та ста (ста рац нео че ки ва но по чи ње да се ба ви 
сли кар ством, сву да цр та огром не, на бу ја ле цве то ве, а на кон ње го ве смр ти 
ис по ста вља се да је сли као рак ко ји се ши рио у ње го вом те лу); но ве ла о 
књи зи ма гич не мо ћи ко ја је, из ме ђу оста лог, има ла ве ли ки ути цај на јед ног 
ама тер ског сли ка ра, ауто ра Мајн Камп фа (то јест Хи тле ра) и на јед ног гру-
зиј ског се ми на ри сту (то јест ста љи на); но ве ла о пи сми ма ко ја чу ва дра га на 
из ми шље ног ру ског пи сца Мен де ла оси по ви ча, у чи јем је име ну скри ве но 
име ствар ног руског пи сца оси па Ман дељ шта ма. 

При ка зи ва њем ствар них и из ми шље них ли ко ва и до га ђа ја, ства ра 
се илу зи ја исти ни то сти, али догађа се и обр ну то: исти ни то се за ви ја 
ве лом фик ци је.

Пи сац до ти че пи та ње мистерије књижевног стварања стварно
сти. сми сао ове књи ге ни је са мо у ње ном са др жа ју не го и у на чи ну ње-
ног ства ра ња.

то су пак већ они про бле ми ко ји чи не осно ву пост мо дер ни зма, па се 
Да ни ло Киш – на кнад но – по ка зао као пре те ча или је дан од пр вих за-
ступ ни ка књи жев но сти пост мо дер не.

божидар бошковић: Бела птица (1971)
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бран ко ћо пић, иван в. ла лић, бориСлав 
пекић, душан ковачевић 

брАн ко ћо Пић

(1915–1986)

Ро ђен је у се лу Ха ша ни ма у Бо сан ској кра ји ни (та да 
Аустро у гар ска). Учи тељ ску шко лу за вр ша ва у Ба ња Лу-
ци, Фи ло зоф ски фа кул тет у Бе о гра ду. За вре ме Дру гог 
свет ског ра та од ла зи у свој род ни крај и сту па у ре до ве 
пар ти за на. По сле Дру гог свет ског ра та жи ви у Бе о гра ду. 
иако је при па дао пар ти зан ском ко му ни стич ком по кре-
ту, о не ким ства ри ма је имао свој лич ни став, због че га 
је до ла зио у су коб с ко му ни стич ком пар ти јом и др жав-

ним ор га ни ма. Умро је из вр шив ши са мо у би ство у Бе о гра ду, ба цив ши се 
са сав ског мо ста.

1. Пи сац Бо сне и за ви ча ја. – свој књи жев ни рад по чи ње као ре ги о нал-
ни при по ве дач из Бо сне. од ње го вих ра них де ла ов амо спа да збир ка 
при по ве да ка Под Гр ме чом (1938), а из зре лог до ба збир ка при по ве да ка 
Ба шта сље зо ве бо је (1970).

2. Пи сац рат них и со ци ја ли стич ких ро ма на. – Бо рио се у пар ти за ни-
ма то ком це лог ра та, па је на пи сао ви ше ро ма на о ра ту и о при ли ка ма у 
по сле рат ном пе ри о ду (пр вим де це ни ја ма ко му ни стич ке ере Ју го сла ви-
је). За вре ме ра та пи сао је и пе сме (Бој на ли ра пи о ни ра, 1945), а о ра ту 
је пи сао и ху мо ри стич ка де ла (при по вет ке До жи вља ји Ни ко ле ти не Бур
са ћа, 1955).

3. Деч ји пи сац. – нај по зна ти ја де ла: Дје чак пра ти зма ја (при по вет-
ке, 1956), Ор ло ви ра но ле те (омла дин ски ро ман с рат ном те ма ти ком, 
1957).

„бА ШтА сЉе зо ве бо је”
(1970, ве нац при по ве да ка) 

Збир ка са др жи 54 при по вет ке (пи сац је 1970. имао на пу ње не 54 го-
ди не). те ма ти ка је ујед на че на: све при че го во ре о де тињ ству, у сви ма се 
по ја вљу ју исти ли ко ви, све их при ча исти при по ве дач; књи га је, да кле, 
при по ве дач ки ци клус те мат ски и стил ски по ве за них тек сто ва.

При по вет ке су по де ље не у три це ли не: „Ју тра пла во га сље за”, „не-
мир ни рат ник”, „Да ни цр ве ног сље за”.

сво ју књи гу пи сац по све ћу је свом при ја те љу из де тињ ства и рат ном 
дру гу, пи сцу Зи ји Ди зда ре ви ћу. По све та је пи са на у об ли ку пи сма и по-
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чи ње осло вља ва њем „Дра ги Зи јо”, иако је Зи јо већ одав но мр тав (стра-
дао је у Дру гом свет ском ра ту, у уста шком ло го ру у Ја се нов цу).

По све та има ва жну функ ци ју у струк ту ри књи ге: се ћа ње на из гу бље-
ног при ја те ља да је ми са о ну око сни цу на ко ју се осла ња ју глав ни еле-
мен ти: све тле бо је вла да ју у се ћа њу на де тињ ство, мрач на сли ка вла да 
у при ка зи ва њу рат ног пе ри о да смр ти, док се у тре ћем де лу из ра жа ва 
на да у мо гу ћу леп шу бу дућ ност, ко јој је за ло га чу ва ње успо ме не на све-
тли пе ри од де тињ ства.

на че лу књи ге сто ји на слов на при по вет ка Ба шта сље зо ве бо је.

При по ве дач (де чак) при ка зу је сво га де ду ко ји је био чу дан ста рац, во лео је 
да „фи ло зо фи ра” о бо ја ма, па је за жу ту ли си цу ре као да је у ства ри цр ве на 
а за ву ка да је зе лен, а ка да де чак у шко ли по но ви де ди не „де фи ни ци је” а 
учи те љи ца га ис пра ви, ста рац ба не у шко лу и из гр ди учи те љи цу, због че га 
га хап се и ка жња ва ју са се дам да на там ни це, што до во ди до сло ма стар че ве 
лич но сти: по ста је „сли јеп за све бо је и цви је ће ово га сви је та”.

ово је при мер за анег дот ску струк ту ру Ћо пи ће вих при по ве да ка: оне 
су крат ке, са же те, усред сре ђе не на јед ну лич ност и је дан цен трал ни до-
га ђај, ко ји је увек нео би чан и за вр шен по ен том.

ро МА ни

Про лом (1952) – ово је рат ни ро ман ко ји го во ри о ге не зи пар ти зан-
ског по кре та у пи шче вом за ви ча ју (Бо сни). Рат раз би ја ти ши ну бо сан-
ског се ла, у ко јем жи ве љу ди ра зних на ци о нал них и вер ских при пад но-
сти (пра во слав ни ср би, ка то лич ки Хр ва ти и му сли ман ски Бо шња ци), 
па у ра ту до ла зи до њи хо вог су ко бља ва ња и ха о са. се љак ин стинк тив-
но бра ни свој дом, а пи сац при ка зу је по те шко ће про це са у ко јем ко му-
ни сти по ку ша ва ју да од спон та ног се љач ког от по ра ство ре ор га ни зо ва-
ну бор бу, при че му чи не го ми лу гре ша ка.

Глу ви ба рут (1957) – на ста вак прет ход ног ро ма на, са истим ли ко-
ви ма. У при ка зи ва њу ко му ни стич ког по кре та у ра ту Ћо пић иде ко рак 
да ље: у сре ди ште књи ге ста вља кон фликт ху ма ни стич ки на стро је них 
и сек та шки за сле пље них ко му ни стич ких ру ко во ди ла ца. По ја вљу је се и 
те ма чет ни штва: за стра ше ни од ме ђу соб но за ва ђе них ко му ни ста, се ља-
ци ма сов но пре ла зе у чет ни ке, ко ји се у ро ма ну по ја вљу ју као јед но-
став ни ме шта ни ко ји се ди жу на оруж је у од бра ни сво јих до мо ва. (ве-
ли ка по ли ти ка се од и гра ва не где да ле ко, у ре ги ја ма ко ји се пред очи ма 
ју на ка ро ма на и не на зи ру.)

Осма офан зи ва (1964) – го во ри о по сле рат ном жи во ту бив ших бо ра-
ца, ко ји не на ла зе сво је ме сто у ци вил ном све ту, у ко јем су им због рат-
них за слу га до де ље не ви со ке функ ци је, а по врх све га сви су они по ре-
клом са се ла, због че га су дво стру ки стран ци у но вој град ској сре ди ни.
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ивАн в. лА лић

(1931–1997)

Ро ђен је у Бе о гра ду, где је за вр шио прав ни фа кул тет, 
не ко вре ме ра дио као но ви нар, за тим био уред ник у из-
да вач ким пред у зе ћи ма Про све та и но лит. Умро је у Бе-
о гра ду.

Лир ски пе сник, глав ним де лом свог ства ра ла штва 
пред став ник мо дер ни стич ког нео кла си ци зма. ње го ва 
пр вен стве на те ма је ан тич ка (грч ка и рим ска) и ви зан-
тиј ска тра ди ци ја.

не го вао је кла сич не ме трич ке об ли ке.
на до ми нант ну те ма ти ку ука зу ју на сло ви ње го вих 

ва жни јих збир ки: Ве ли ка вра та мо ра (1958), Ме ли са (1959), Ар го на у ти 
и дру ге пе сме (1961), Ви зан ти ја (1987).

бо ри слАв Пе кић

 (1930–1992)

Ро ђен је у Под го ри ци, шко ле по ха ђа у род ном ме сту и 
Бе о гра ду (сту ди ра екс пе ри мен тал ну пси хо ло ги ју на бе-
о град ском Фи ло зоф ском фа кул те ту). Као је дан од осни-
ва ча со ци јал де мо крат ске омла ди не ср би је ба чен је у за-
твор (1948–1953). Ка сни је ра ди као филм ски дра ма тург 
и сце на ри ста (1958–1964), а од 1970. жи ви у Лон до ну, 
где и уми ре. По чет ком 1990-их ак тив но се ба ви по ли ти-
ком као члан ру ко вод ства Де мо крат ске стран ке.

Про зни пи сац, пре све га ро ман си јер.
Вре ме чу да (1965, но ве ле) – ми то ло шка про за о то-

бо же „пра вим” („исти ни тим” али ап сурд ним) вер зи ја ма 
но во за вет них при ча. иде ја ових при по ве да ка по ти че 
мо жда из Ка ми је ве књи ге Мит о Си зи фу (1942). У овим 
Пе ки ће вим „ан ти чу ди ма” ни ко не на ла зи спа се ње.

Хо до ча шће Ар се ни ја Ње го ва на (1969, ро ман) – ро ман је на пи сан у об-
ли ку днев ни ка глав ног ли ка. те ма: жи вот не ка да шње бе о град ске бур-
жо а зи је у со ци ја ли зму.

Ју нак-на ра тор романа је бив ши тр го вац не крет ни на ма. Као ср ча ни бо ле-
сник, де це ни ја ма не из ла зи из ста на, се ди крај про зо ра и до гле дом по сма-
тра ку ће за ко је ве ру је да су још увек ње го ве. не ким по во дом на пу шта стан 
баш у до ба сту дент ских де мон стра ци ја 1968. Уми шља да су то још увек не-
ми ри уочи ра та 1941, те упа да у ко мич не си ту а ци је, до би ја ба ти не, бе жи 
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ку ћи, пи ше свој днев ник, да би од јед ном, усред ре че ни це, ис пу стио пе ро 
и пре ми нуо. Књи га се за вр ша ва тех нич ким при мед ба ма „при ре ђи ва ча ру-
ко пи са за штам пу”. – У књи зи упо зна је мо суд би ну по ро ди це ње го ван: то је 
да кле по ро дич ни ро ман, али не у хро но ло шкој струк ту ри по ге не ра ци ја ма, 
не го по та ла са њу се ћа ња глав ног ли ка. – стил: глав ни лик „пи ше” бла го ар-
ха ич ним је зи ком не ка да шње гра ђан ске ин те ли ген ци је.

 Ус пе ње и су но врат Ика ра Гу бел ки ја на (1975, кра так ро ман) – при ка-
зу је до ба не мач ке оку па ци је. те ма: умет нич ки кли зач на ле ду пре при-
ча ва свој жи вот.

Кли зач се при пре ма за ве ли ки скок на гра ни ци фи зич ких мо гућ но сти; упор-
но ве жба, али увек па да на зад њи цу. то му се де ша ва и на пре ми је ри при ре-
ђе ној у част не мач ких офи ци ра. Кли зач па да на тур, а срп ски део пу бли ке 
то ту ма чи као ро до љу би ву але го ри ју, а нем ци као ко ме ди ју. Гу бел ки јан је 
при мо ран да при хва ти ово зад ње, го ди на ма ска че као ко ми чар и па да у све 
бра ву ро зни јим вер зи ја ма, све док се не за си ти и по но во при пре ма пра ви 
скок – и ло ми кич му.

на ко ју ми то ло шку при чу упу ћу је на слов овог де ла?

Злат но ру но 1–7 (1978–1986, ци клус ро ма на, „ро ман ре ка”) – при ча 
о по ро ди ци ње го ван у исто ри ји чо ве чан ства. вра ћа мо се у дав на вре-
ме на исто ри је, ле ген де и има ги на ци је. Пи сац ко ри сти тех ни ку мон та же 
по ро дич них до ку ме на та, на при мер пи са ма, у ко ји ма се исти до га ђа ји 
при ча ју из ра зних угло ва гле ди шта.

дУ ШАн ко вА Че вић

(1948)

Ро ђен је у Мр ђе нов цу (по ред Шап ца), гим на зи ју за-
вр ша ва у но вом са ду, у Бе о гра ду сту ди ра на Ака де ми ји 
за по зо ри ште, филм, ра дио и те ле ви зи ју. Ра ди као те-
ле ви зиј ски дра ма тург у Бе о гра ду, пре да је на Фа кул те-
ту драм ских умет но сти (1986–1988) и ра ди као ди рек-
тор Зве зда ра те а тра, 1990-их је при ста ли ца тадашње 
српске по ли тич ке опо зи ци је, по том ди пло ма та.

Драм ски пи сац, пр вен стве но ко ме ди о граф („са вре-
ме ни ну шић”).

Пи ше мо дер не тра ги ко ме ди је са еле мен ти ма гро те-
ске, ап сур да, цр ног ху мо ра, фан та сти ке.

ње го ве нај по зна ти је дра ме су Ма ра тон ци тр че по ча сни круг (1973), 
Бал кан ски шпи јун (1983), Про фе си о на лац (1992). на пи сао је сце на рио 
за филм Под зе мље еми ра Ку сту ри це.
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Бал кан ски шпи јун (1983) – да је ко мич ну кри ти ку (са ти ру) ју го сло-
вен ског дру штва у до ба ко му ни стич ке вла да ви не.

Глав ни ју нак је или ја Чво ро вић, ко ји је по сле Дру гог свет ског ра та био у ло-
го ру на Го лом ото ку и од та да је по стао бу дан чу вар со ци ја ли зма, ко јем са 
свих стра на пре те не при ја те љи и њи хо ви аген ти и шпи ју ни. У Чво ро ви ће ву 
ку ћу до ла зи као под ста нар је дан кро јач, по врат ник из Па ри за, где је ра дио 
два де сет го ди на (га стар бај тер). До ма ћин је убе ђен да је кро јач им пе ри ја-
ли стич ки шпи јун и агент ко ји ра ди на под ри ва њу со ци ја ли зма у Ју го сла-
ви ју, те га пра ти и шпи ју ни ра (пе ње се на кро во ве и др ве ће и фо то гра фи ше 
кро ја ча ка ко ру ча с при ја те љи ма, ка ко ше та – а о све му то ме при ча сво јој 
су пру зи. (сме шне си ту а ци је се пре до ча ва ју пре при ча ва њем, у ко јем се ху-
мо ру си ту а ци ја при дру жу је и ху мор у ка зи ва њу.) – Пра вог рас пле та не ма: 
у за вр шној сце ни под ста нар, ве зан за сто ли цу, бе жи на ули цу (у на ме ри да 
стиг не на аеро дром јер пу ту је за њу јорк).

Упо ре ди те ову ко ва че ви ће ву ко ме ди ју с ко ме ди ја ма Сум њи во ли це и На
род ни по сла ник бра ни сла ва ну ши ћа. ка кве слич но сти на ла зи те у са др жа ју 
и ком по зи ци ји?

тибор ембер и Милан рус у главним улогама ковачевићевог комада Професионалац 
– представа српског позоришта у Мађарској
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Пост Мо дер ни зАМ
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оП Ште Цр те рАз до бЉА
За ми сли те да насред ча са упада ди рек тор и зо ве про фе со ра не ким 

нео д ло жи вим по слом, а раз ред до би ја на ре ђе ње да оста не у ти ши ни и 
на ста ви да се ба ви оним што је за по чео.

Прет по ста ви те (при зна јем: за ово тре ба из у зет но бо га та ма шта) да 
не из би ја га ла ма и жур ка, не го раз ред ма ње-ви ше оста је у ти ши ни (га-
ла ма light) и ба ви се оним што је за по чео: ре ци мо на ста вља ана ли зу 
не ке пе сме.

Раз ли ка из ме ђу ча са с про фе со ром и без про фе со ра од го ва ра ра зли-
ци из ме ђу мо дер ни зма и пост мо дер ни зма.

пОСТ МО ДЕР НИ ЗАМ —  мо дер ни зам, ми нус оба ве зе. за то вла-
да ју о пост мо дер ни зму две те о ри је: 1. не ки ми сле да је пост мо-

дер ни зам по че так но ве ве ли ке епо хе, 2. дру ги сма тра ју да је пост мо-
дер ни зам по след ња фа за мо дер ни зма.

1. Без оба ве зе да се увек ство ри не што но во (пи та ње фор ме)

Мо дер ни зму је нај ви ше до са ди ла соп стве на су шти на: зах тев да се по 
сва ку це ну бу де нов, да се увек ство ри не што што још ни је по сто ја ло – 
пре све га но ва фор ма или нов на чин раз би ја ња фор ме.

Мо гућ но сти на том по љу би ле су до ду ше ве ли ке (уп. ша ре ни ло ра-
зних иза ма), али, из гле да, ипак ни су би ле бес крај не, па је до шло до јед-
ног нео че ки ва ног па ра док са: би ти нов, то је ста ри штос. За ста ре ле су 
не са мо ства ри не го са ма ствар. (не за ни мљи во је би ти увек за ни мљив.)

У умет но сти до ла зи до ве ли ког осло бо ђе ња: све се мо же, ни ко ти не-
ће за ме ри ти ако си сен ти мен та лан, ро ман ти чан, ре а ли стич ки итд.

Пост мо дер ни зам не ма свој вла да ју ћи стил, при хва та све сти ло ве као 
„до бре”. (то је еклек ти ци зам – ком би но ва ње ра зно род них еле ме на та).

Пост мо дер ни зам се ја вља пр во у ар хи тек ту ри 1960-их го ди на, ка да је ин-
же ње ри ма до са ди ло да пла ни ра ју згра де као коц ке и да све бу де под ре ђе но 
прак тич ним сврхама (но си во сти, ста бил но сти и трај но сти), па су од ба ци ли 
тај прин цип и по че ли да пла ни ра ју згра де нео бич ног об ли ка, на чич ка не 
не функ ци о нал ним еле мен ти ма.

2. Без оба ве зе да се при ча не ка „ве ли ка при ча” (пи та ње са др жа ја)

сва ве ли ка раз до бља има ју сво ју во де ћу иде ју око ко је се свр ста ва ју 
еле мен ти „ве ли ке при че” епо хе (у фи ло зо фи ји се ко ри сти и из раз „дух 
епо хе”). ве ли ка при ча сред њо ве ко вља је бог и за гроб ни жи вот, ве ли ка 
при ча ре не сан се је ле по та ово зе маљ ског жи во та, ве ли ка при ча про све-
ће но сти је све моћ ума и ства ра ње ра зум ног све та.
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По ку шај те де фи ни са ти ве ли ке при че ро ман ти зма, ре а ли зма, мо дер не и мо-
дер ни зма.

ве ли ко ми са о но (фи ло зоф ско) от кри ће пост мо дер ни зма са сто ји се у 
спо зна ји да немавеликеприче – или ба рем не ма ЈеД не ве ли ке при че, 
не го има без број при ча и не мо же се зна ти ко ја је од њих „ве ли ка” – ко ја 
је исти ни та, трај на или веч на.

[Напомена о ве ли ким при ча ма: мој дав на шњи – а још увек нео ства ре ни – 
план је да се до ко пам тур ског уџ бе ни ка исто ри је и про ве рим шта они ка жу 
о свом… ре ци мо: при су ству на Бал ка ну пет-шест ве ко ва.]

Књи жев ност пост мо дер не је та ко ђе без ве ли ке при че: без вла да ју ће 
те ма ти ке и вла да ју ће иде је (иде о ло ги је, те о ри је).

све се мо же и сва ком је до зво ље но да ра ди по свом на хо ђе њу. За то 
мо жда ипак по сто ји не што што је за јед нич ко и до ми нант но: то је вла-
да ви на ин ди ви ду а ли зма и су бјек ти ви зма. Али ни то не мо ра да бу де, 
ни је оба ве зно, не го са мо про ис ти че спон та но из са ме си ту а ци је.

Су мар но: пост мо дер на је раз до бље по сле мо дер ни зма, без вла да ју ће 
фор ме и вла да ју ћег са др жа ја, опу ште на и ша ро ли ка епо ха са еклек тич-
ним об ли ци ма и без до ми нант не ве ли ке при че.

најзад, ипак јед но за вр шно пи та ње: ни је ли не до ста так ве ли ке при че опет 
само јед на ве ли ка при ча?

Постмодерна чаролија: Музеј гугенхајм у билбау (грађен 1997)
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евроП ски 
ПостМодернизАМ

ге о граф Ска и временСка мапа

По сте пе но уоча ва ње но ве по ја ве

Док се у ар хи тек ту ри и пра те ћим умет но сти ма (ди зајн, на ме штај) 
пост мо дер ни зам ја вља упа дљи во, ја сно и атрак тив но (в. прет ход но по-
гла вље и илу стра ци ју), до тле књи жев ни пост мо дер ни зам ни је ба нуо 
из не на да ни ти је ушао на ве ли ка вра та не ким ма ни фе стом или ка рак-
те ри стич ним де лом ко је би по слу жи ло сви ма као мо дел.

на про тив, по че ци књижевног пост мо дер ни зма при ме ће ни су тек 
на кнад но – аха!, то је већ би ло то.

исто та ко, о не ким пи сци ма ко ји су сво је вре ме но сма тра ни ти пич-
ним пред став ни ци ма мо дер ни зма, ка сни је се ис по ста ви ло да су би ли 
претече или већ првипредставници пост мо дер ни зма (в. го ре за вр-
ше так по гла вља о Да ни лу Ки шу).

У глав ног пре те чу и пр вог зна чај ног пред став ни ка књи жев ног пост-
мо дер ни зма из ра стао је Хор хе Лу ис Бор хес, ко ји је сво ја глав на и нај у-
ти цај ни ја де ла пи сао на пре ла зу 1930-их и 1940-их го ди на, то јест де це-
ни ја ма пре ра ђа ња пој ма и на зи ва „пост мо дер ни зам”.

Као ја сно уочен пра вац, књи жев ни пост мо дер ни зам об у хва та по-
след њу тре ћи ну/че твр ти ну 20. ве ка.

Бри са ње гра ни це из ме ђу умет но сти и ствар но сти

Уну тар ве ли ког ша ре ни ла и ин ди ви ду а ли зма, књи жев ни пост мо-
дер ни зам се од ли ку је оп штом ка рак те ри сти ком бри са ња гра ни це из-
ме ђу умет но сти и ствар но сти.

осно ву ове по ја ве пред ста вља те за да је умет ност део ствар но сти, па 
се умет ни ку као ма те ри јал ну ди – по ред оста лог – и са ма умет ност. Чак 
и соп стве на!

За то су у пост мо дер ни зму ти пич на она дела ко ја – по ред свог глав-
ног са др жа ја – говореиосеби: о свом на ста ја њу и сво јим ка рак те ри-
сти ка ма. ово се нај бо ље ви ди у ро ма ни ма: углав ном сви (да нас већ кла-
сич ни) пост мо дер ни стички ро ма ни го во ре (и) о свом на стан ку и о свом 
ауто ру.

По но ви те у ве зи с тим оно што зна те о бор хе су и ки шу.
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Фиктивни документи

ти пи чан жа нр пост мо дер ни зма је „про на ђе ни ру ко пис” – кат кад 
ствар ни, али нај че шће из ми шљен (фик ти ван) „до ку мент”, а пи сац је са-
мо „из да вач” и „при ре ђи вач про на ђе ног ру ко пи са за штам пу”.

По но ви те шта зна те о та квим де ли ма да ни ла ки ша и бо ри сла ва Пе ки ћа.

Успех пи са ца из ма њих и ег зо тич них зе ма ља

Упа дљи ва по ја ва књи жев ног пост мо дер ни зма је по пу лар ност пи са-
ца из ма њих зе ма ља и ег зо тич них кра је ва све та. У по след њим де це ни ја-
ма 20. ве ка свет ски успех по сти жу ла ти но а ме рич ки пи сци – ме ђу њи ма 
нај по зна ти ји је ко лум биј ски ро ман си јер Га бри јел Хо се Гар си ја Маркес, 
аутор слав ног ро ма на Сто го ди на са мо ће (1969).

Ме ђу во де ће и свет ски по зна те пи сце пост мо дер ни зма спа да ју и ма-
ђар ски ро ман си јер Пе тер естер ха зи и срп ски пи сац Ми ло рад Па вић. 

ум бер то еко
(1932)

ита ли јан ски те о ре ти чар књи жев но сти, уни вер зи-
тет ски про фе сор у Бо ло њи, као књи жев ник се про сла-
вио сво јим ро ма ном Име ру же (1980), ко ји је по стао 
свет ски хит (сни мље на је и филм ска вер зи ја).

Име ру же (1980) – по са др жа ју и по струк ту ри ово 
дело је мо дел пост мо дер ног ро ма на. то је фик тив ни до-
ку мент: „про на ђен ру ко пис” јед ног сред њо ве ков ног ка-
то лич ког фра тра (ка лу ђе ра) ко ји во ди ис тра гу у ве зи са 
се ри јом уби ста ва ве за них за ма на стир ску би бли о те ку.

Ро ман има два глав на сло ја: 1. кри ми на ли стич ки (ис-
тра га), 2. фи ло зоф ски (уче ни ка лу ђе ри во де ду гач ке и 
ви со ко пар не раз го во ре о те о ло шким и фи ло зоф ским 
пи та њи ма).

[Пажња! онај ко же ли да про чи та ро ман, не ка пре ско чи овај део, 
јер ћу ода ти тај ну. Да кле: уби ства се из вр ша ва ју отро вом на то-
пље них ли сто ва јед не ста ре књи ге ко ју ка лу ђе ри пре пи су ју. Ца ка 
са отров ном књи гом по зна та је, ина че, већ у јед ној од при ча Хи
ља ду и јед не но ћи.]

на основу романа Име руже снимљен је филм (1986), режија Жан-
Жак Ано, главна улога кон Шонери (в. приложену слику). 
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пе тер еСтер ха зи
(1950)

Ма ђар ски про зни пи сац, пре све га ро ман си јер.
Про из вод ни ро ман (1979) – ти пич но оства ре ње оног 

ти па пост мо дер ног ро ма на у ко јем ро ман го во ри (и) о 
се би, о свом на ста ја њу и о свом ауто ру. 

на слов ове књи ге упу ћу је на типи чан књи жев ни жа нр со-
ци ја ли стич ког ре а ли зма: из раз „про из вод ни ро ман” био 
је на зив за оне ро ма не у ко ји ма је опи си ван успех не ког 
ве ли ког со ци ја ли стич ког ин ду стриј ског по ду хва та (из-
град ња хи дро цен тра ле, же ле знич ке пру ге, фа бри ке, це-
мен та ре).

естер ха зи јев Производни ро ман има два де ла, а сход но то ме има две 
при че и два глав на ју на ка:

– пр ви део је пародиран „про из вод ни ро ман” о мла дом ин же ње ру у 
јед ном со ци ја ли стич ком пред у зе ћу,

– дру ги део је низ бе ле жа ка о „Мај сто ру”: пи сцу пр вог де ла књи ге.
1. У пр вом де лу књи ге на ла зи мо па ро ди ју про из вод ног ро ма на. Уме-

сто ин ду стриј ског успе ха опи са но је про па да ње јед не со ци ја ли стич ке 
фир ме. Уме сто хе ро ја со ци ја ли стич ке из град ње ви ди мо сме шне љу де у 
ко мич ним си ту а ци ја ма, ко је кат кад пре ла зе у фан та сти ку. – У по гле ду 
фор ме овај део ро ма на је пародија, а у по гле ду са др жа ја то је сатира: 
ху мо ри стич ка кри ти ка со ци ја ли стич ке про из вод ње и ра зних људ ских 
ка рак те ра у том све ту.

2. У дру гом де лу књи ге чи та мо бе ле шке из ве сног „е.”-а, ко ји за пи су је 
мо мен те из жи во та пи сца пр вог де ла књи ге. За пи си су са ста вље ни као 
до да ци пр вом де лу: то бо жње на по ме не уз од ре ђе на ме ста про из вод ног 
ро ма на. из тих мо за ич них за пи са оцр та ва ју се окви ри пи шче вог жи во-
та и глав не ли ни је ње го вог про фи ла: са зна је мо да жи ви у бра ку, има 
ма лу кћер ку, игра фуд бал у не ком ама тер ском клу бу, има бра ћу с ко јом 
се са ста је на по ро дич ним руч ко ви ма код ро ди те ља…

1–2. Це ла књи га да је сли ку о јед ном раз до бљу (о оним го ди на ма со-
ци ја ли зма ка да дик та ту ра ви ше ни је би ла кр ва ва, али се си стем још 
чвр сто др жао), а исто вре ме но до би ја мо и је дан – фраг мен та ран – ауто-
би о граф ски ро ман јед ног мла дог ин те лек ту ал ца из то га до ба.

[Реклама: дру ги део је ме ша ви на ин те лек ту ал ног ху мо ра и „про зе у тра-
пе ри ца ма”. тај део мо же мо чи та ти не за ви сно од пр вог, и без обавезе да се 
чак и тај дру ги део про чи та у це ли ни: мо же мо га чи та ти тек она ко, др же ћи 
књи гу крај уз гла вља и отва ра ти је на сум це и чи та ти пар че по пар че. Ја још 
увек от кри вам у њој, сва ки пут, но ве фи не се.]
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срП ски 
ПостМодернизАМ

ми ло рад павић
(1929–2009)

Жи вот

Ро ђен је у Бе о гра ду. сту ди рао је на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у род ном гра ду, где док-
то ри ра те зом о пе сни штву во ји сла ва или ћа 
(1966), те за по чи ње сво ју ка ри је ру уни вер-
зи тет ског про фе со ра, по том чла на срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти (од 1991). жи-
вео је, ра дио и умро у Бе о гра ду.

Ства ра ла штво

сво ју де лат ност раз ви ја па ра лел но у две 
обла сти: као исто ри чар књи жев но сти и као 
пи сац.

1. Као на уч ник из у ча ва исто ри ју срп ске 
књи жев но сти 17–19. ве ка, по себ но ба рок, 

кла си ци зам, пред ро ман ти зам и сим бо ли зам. из тих обла сти об ја вио је 
низ мо но гра фи ја (књи га) и без број кра ћих пу бли ка ци ја. – ис ти че се и 
као уред ник из да ња срп ских пи са ца (из бор из де ла Га ври ла сте фа но-
ви ћа вен цло ви ћа, са бра на де ла во ји сла ва или ћа).

2. Као књи жев ник, нај зна чај ни ја оства ре ња да је као про зни пи сац 
(пре све га ро ман си јер), али за па же но је и ње го во пе снич ко и драм ско 
ства ра ла штво.

његово глав но књи жев но де ло је ро ман Ха зар ски реч ник (1984), ко ји 
је пре ве ден на мно ге је зи ке, а на срп ском је обо рио све ре кор де ти ра жа 
и бро ја из да ња.

„ХА зАр ски реЧ ник”
(1984)

Па жња! има мо по сла с ја ко нео бич ном књи гом. на ње ним ко ри ца ма 
пи ше сле де ће:

ХА зАр ски реЧ ник
ро МАн лек си кон У 100.000 ре Чи
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Ку пу јем књи гу, гле дам це ну на по ле ђи ни, те ва дим ло ву и да јем 
три пу та ви ше. 

Ка сир ка бро ји па ре и вра ћа ми две тре ћи не:
– Да ли сте ви ше.
– Знам. Али ово је реч ник, ро ман и лек си кон. ни сам бле сав: ако ку-

пу јем ки флу, па ри зер и сок, тре ба да пла тим све три ства ри.
– Ше фе! (До ла зи да са у оде лу + кра ва та.) слу шај, ту је не ка фр ка. 

Ми ово већ де це ни ја ма про да је мо буд за што. три пут јеф ти ни је!
Ко је у праву? и шта ћемо сад?
Бу ди мо стр пљи ви: пр во да ви ди мо о че му се ра ди, па ће мо се рас-

ку су ра ти.

Те ма 

У сре ди шту ро ма на сто ји је дан ства ран исто риј ски до га ђај из 9. ве ка: 
та ко зва на ха зар ска по ле ми ка при ре ђе на ра ди би ра ња ве ре – хри шћан-
ске, хе бреј ске или ислам ске – за ко ју би се Ха за ри опре де ли ли. (Ха за ри 
су жи ве ли на Кав ка зу у сво ме цар ству ко је је тра ја ло до 10. ве ка, ка да 
Ха за ри без тра га не ста ју са исто риј ске сце не.)

Са др жај

Ха зар ски по гла вар (ка ган) по зи ва у свој двор тро ји цу ис так ну тих те-
о ло га (вер ских фи ло зо фа), пред став ни ке три ју ве ли ких свет ских ре ли-
ги ја, и на ла же им да јав но (пред њим и ње го вим дво ром) рас пра вља ју о 
то ме ко ја је ве ро и спо вест ис прав на (исти ни та, нај бо ља).

Хри шћан ску ре ли ги ју је за сту пао ћи ри ло, тво рац пр вог сло вен ског пи сма. 
По но ви те шта зна те о ње му (уџ бе ник за 9. раз ред, стр. 130–133).

о рас пра ви и о ње ном ис хо ду ро ман нас из ве шта ва на три на чи на: у 
све тлу хри шћан ских, је вреј ских и ислам ских до ку ме на та и све до че ња.

сход но то ме, ро ман је по де љен у три де ла:
– „Цр ве на књи га” (хри шћан ски из во ри),
– „Зе ле на књи га”(ислам ски из во ри),
– „жу та књи га”(хе бреј ски из во ри).
Глав ни мо ти ви су по но вље ни три пу та – с раз ли чи тим тек стом.
ово пру жа мо гућ ност за са ти рич но пред ста вља ње по зна те те зе да 

исто ри ју сви ту ма че из свог аспек та.

Због оних ко ји же ле да про чи та ју ро ман, не ода јем „тај ну” шта је раз ли ка 
из ме ђу три раз ли чи та при ка зи ва ња ис хо да по ле ми ке. они ма пак ко ји не-
ма ју при ли ку (или на ме ру) да про чи та ју це лу књи гу, ода јем са мо то ли ко да 
тек и ле ти мич ним упо зна ва њем ње не струк ту ре мо гу да про на ђу са свим 
кра так пут до „тај не”.
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Струк ту ра

са да тре ба да се вра ти мо на сло ву и под на сло ву:
Ха зар ски реч ник – „Ро ман лек си кон у 100.000 ре чи”.
отво ри мо књи гу и ли стај мо стра ни це тек онако на сум це, напред и 

натраг, без чи та ња.
Шта ви ди мо?
текст је рас по ре ђен и штам пан каоуправимречницимаилекси

конима: де ло ви ро ма на (ре ци мо да су то по гла вља) сто је као од ред ни-
це. (од ред ни це су ре чи ис так ну те по азбуч ном ре ду, а њи хо во се зна че-
ње де фи ни ше у тек сту иза њих. си но ним – или хр ват ска ва ри јан та – за 
„од ред ни цу” је „на тук ни ца”.)

од ред ни це су штам па не ве ли ким сло ви ма ма сног ти па (болд):

АТЕХ, БРАНКОВИЋАВРАМ, КАГАН…

реч ни ци и лек си ко ни при па да ју истом ти пу књи га, али има ме ђу њи ма и бит-
не раз ли ке. У че му се она са сто ји?

Реч нич ку и лек си кон ску струк ту ру на гла ша ва и штампарска рас по-
де ла тек ста у два ступ ца.

Према томе, не ма шта: књи га је за и ста реч ник (са др жи од ред ни це 
по азбуч ном ре ду) а за и ста је и лек си кон (са др жи де фи ни ци је и об ја-
шње ња од ред ни ца).

ва жи. Али за што је то још и ро ман? (и да ли је за и ста роман?) По ку шај те да 
на ђе те оне еле мен те ко ји оправдавају тврд њу да је Ха зар ски реч ник за и ста 
(и) ро ман.

Мо дел пост мо дер ни зма

Ха зар ски реч ник је син те за нај бит ни јих ста во ва пост мо дер не, у чи-
јем те ме љу ле жи те за да не по сто ји јед на и ко нач на исти на, не го све на 
све ту мо же има ти ра зна ту ма че ња.

та те за се у Ха зар ском реч ни ку из ра жа ва дво стру ко: у са др жа ју и у 
ком по зи ци ји.

1. са др жај: о јед ном исто риј ском до га ђа ју (ха зар ској по ле ми ци) ро-
ман пру жа три раз ли чи та ту ма че ња, за ви сно од при пад но сти ту ма ча. 
Ро ман лек си кон Ха зарс ки реч ник твр ди и де мон стри ра да о ха зар ској 
по ле ми ци по сто је три раз ли чи те „исти не”, ме ђу соб но ис кљу чи ве, а не 
зна се ко ја је „пра ва”.

2. Ком по зи ци ја: књи га се мо же чи та ти на раз не на чи не:
– кон ти ну и ра но као тра ди ци о нал ни ро ма ни,
– би ра ју ћи од ред ни це по не кој ло ги ци (на при мер про ча ти ти пр во 

све три од ред ни це о Ха за ри ма, па све три од ред ни це о прин це зи Атех 
и та ко ре дом – при че му и оно „ре дом” за ви си од чи та о че вог из бо ра),
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– би ра ју ћи од ред ни це на сум це (као сер фо ва ње на ин тер не ту по мо ћу 
лин ко ва у хи пер тек сту),

– ли ста њем без на ме ре да се де ло про чи та у це ли ни.

Опо вр га ва ње ве ков них „исти на”

сво јом отво ре ном струк ту ром ко ја ну ди мо гућ ност ра зних на чи на 
чи та ња, ро ман Ха зар ски реч ник опо вр га ва ве ков не и основ не прет по-
став ке о књи жев ном де лу као ком по зи ци ји и струк ту ри.

од ан тич ких фи ло зо фа и есте ти ча ра до мо дер них кри ти ча ра и те о-
ре ти ча ра сви се сла жу да су шти ну 
књи жев ног – и уоп ште умет нич-
ког – де ла чи ни ње го ва ком по зи-
ци ја и струк ту ра. Мно ги љу ди вла-
да ју до бро је зи ком и уме ју да пи-
шу „ле по”, али зна чај умет нич ког 
де ла за ви си од за ми сли, од пла на, 
од рас по де ле и ме ђу соб ног од но са 
де ло ва, од њи хо вог раз ме шта ња.

А Милорад Па вић ка же сле де-
ће: ево вам де ло ви, а ви их раз ме-
штај те ка ко вам је дра го: по ал фа-
бе ту ва шег пи сма!

Ре ци мо по азбу ци или abe ce di.
Бог ме: по се ду јем Ха зар ски реч

ник i Ha zar ski reč nik, а мо гу вам ре-
ћи да су то две раз ли чи те књи ге! 
све је до слов це исто – али књи ге 
су ипак раз ли чи те.

Ре ци мо, у јед ној се по гла вље 
(од ред ни ца) ХАзАРИ на ла зи при кра ју, u dru goj se po gla vlje (na tuk ni ca) 
Hazari na la zi re la tiv no na po čet ku. (то је от при ли ке као кад би у ћи ри-
лич ком из да њу Ха мле та пе ти чин био штам пан ис пред тре ћег.)

Је зик и стил

слич но нео бич ној струк ту ри, у Ха зар ском реч ни ку нео би чан је и сам 
текст.

У ро ма ну по сто је – и ме ђу соб но се про жи ма ју – двајезикаистила:
1. У јед ном сло ју има мо лек си кон ски са жет и пре ци зан је зик и стил, 

са свим ка рак те ри сти ка ма на уч ног тек ста (струч ни из ра зи, на бра ја ње 
из во ра и струч не ли те ра ту ре, на во ђе ње би бли о гра фи је). 

2. У дру гом сло ју има мо ме та фо ри чан пе снич ки је зик и стил, пун 
нео бич них, чак за па њу ју ћих сли ка, пу тем ко јих у текст ула зи фан та сти-
ка и над ре а ли зам.

димензије Хазарског царства, 7–9. век
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1–2. има ка да се пр ви и дру ги слој оства ру-
ју засебно и чи сто, одво је но је дан од дру гог, али 
чешће је и ти пич ни је њи хо во про жи ма ње у ис тој 
ре че ни ци, а из те чуд не ме ша ви не на ста је по се бан 
и ин ди ви ду а лан стил Ми ло ра да Па ви ћа. При мер:

„ХАзАРИ – рат нич ки на род ко ји је из ме ђу сед мог и де-
се тог ве ка на се ља вао Кав каз, имао моћ ну др жа ву, бро до-
вље на два мо ра, Ка спиј ском и Цр ном, ве тро ва ко ли ко ри ба, 
три пре сто ни це, лет њу, зим ску и рат ну, и го ди не ви со ке као 
бо ро ве.” („жу та књи га.”)

на ђи те 1. у овом од лом ку де ло ве у лек си кон ском (на уч ном) 
сти лу и де ло ве у ме та фо рич ном сти лу, и 2. на ђи те још не ке 
слич не при ме ре у књи зи.

све је ре че но чуд но, нео бич но, с нео че ки ва ним 
обр том и до дат ком, ба нал не ства ри су фор му ли са-
не фан та стич но, ја сне су за ма гље не:

„бр зо и спо ро огле да ло”, „по да ни ци де ле се на оне ро ђе-
не ис под ве тра (то су Ха за ри) и оста ле, ко ји су ро ђе ни из-
над ве тра, то јест до ла зе у зе мљу с ра зних стра на”.

1. на ђи те у књи зи још не ке слич не фор му ла ци је. 2. По ку шај-
те да на пи ше те не ко ли ко слич них фор му ла ци ја.

енглеско издање Хазарског 
речника. Уочите и објасните 
симболе разних религија.

на београдском сајму књига: Милорад Павић с Пенком весић, уредницом овог уџбеника
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до дА тАк

мо дерна и поСтмодерна 
СрпСка књижевноСт у 
мађарСкој

Сми сао и де фи ни ци ја пој ма
већ у пр вој ге не ра ци ји по сле ве ли ке 

се о бе (1690) у се вер ној ди ја спо ри из ра-
стао је је дан зна ча јан књи жев ник: Га-
врил сте фа но вић вен цло вић. По сле ње-
га са ових под руч ја по ти чу Ја ков иг ња-
то вић, Ми лош Цр њан ски и мно ги дру ги, 
па се мо же го во ри ти о ве ков ној тра ди-
ци ји срп ске књи жев но сти у Ма ђар ској.

се ти те се шта зна те о вен цло ви ћу, иг ња то ви ћу и Цр њан ском, па раз ми сли-
те о то ме ка кве по сле ди це има у њи хо вим де ли ма окол ност што су ве за ни за 
ове се вер не пре де ле. Посветите пажњу и приложеној слици!

Дакако, „срп ска књи жев ност у Ма ђар ској” ни је са мо ге о граф ски по-
јам: сми сао те ка те го ри је не ис цр пљу је се у би о граф ским по да ци ма пи-
са ца. срп ска књи жев ност у Ма ђар ској увек је би ла те мат ски ве за на за 
под руч је на ко јем на ста је. та ко је то и у до ба мо дер ни зма и пост мо дер-
ни зма. но ви ја срп ска књи жев ност у Ма ђар ској да је сли ку оно га све та 
из ко јег је из ра сла, го во ри о оно ме што је ње но и о че му са мо она мо же 
да го во ри аутен тич но.

Раз до бља
1. Јужнословенска књижевност у Мађарској, 1945–1990. – По-

сле Дру гог свет ског ра та, у де це ни ја ма ко му ни зма, три ју жно сло вен-
ске на ци о нал не ма њи не у Ма ђар ској – сло ве нач ка, срп ска и хр ват ска 
– зва нич но су би ле ује ди ње ње под на зи вом Ју жни сло ве ни: има ле су за-
јед нич ку дру штве ну (по ли тич ку) ор га ни за ци ју Де мо крат ски са вез Ју-
жних сло ве на (ДсЈс), за јед нич ки школ ски си стем на вр ху са срп ско хр-
ват ском гим на зи јом у Бу дим пе шти на тр гу ру жа, за јед нич ки не дељ ни 
лист („на род не но ви не”), за јед нич ку ра диј ску а по том и те ле ви зиј ску 
еми си ју („наш екран”) на за јед нич ком срп ско хр ват ском/hr vat sko srp-
skom је зи ку.

венцловићев цртеж у амблему 
будимпештанске издавачке радионице. 
Амблем је осмислио Милан ђурић
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У окви ре за јед ни штва ула-
зи и књи жев ност тих де це-
ни ја. срп ски, хр ват ски и сло-
ве нач ки пи сци у Ма ђар ској 
об ја вљу ју сво ја де ла у истим/
за јед нич ким но ви на ма, у за-
јед нич ком ка лен да ру, ка сни-
је у за јед нич ким књи жев ним 
гла си ли ма као што су би ли 
„не вен” (при лог „на род них 
но ви на”) и „Глас” (књи жев ни 
ча со пис), а књи ге – на свим 
је зи ци ма на ци о нал них ма-
њи на у Ма ђар ској – из ла зе 
код бу дим пе штан ског Пред-
у зе ћа за из да ва ње уџ бе ни ка 
(Tankönyvkiadó).

Је зич ка си ту а ци ја је углав-
ном би ла флек си бил на: зва-
нич но се ко ри стио на зив „срп-

ско хр ват ски/hr vat sko srp ski је зик”, а у прак си су сви пи са ли на свом 
ма тер њем је зи ку: срп ски пи сци на срп ском и (пре те жно) ћи ри ли цом, 
хр ват ски на хр ват ском а сло ве нач ки на сло ве нач ком (и на рав но ла ти-
ни цом).
2.Српскакњижевностпосле1990. – Па ра лел но с рас па дом Ју го сла-

ви је до ла зи до раз два ја ња Ју жних сло ве на у Ма ђар ској: ср би и Хр ва ти 
и сло вен ци по сле 1990. осни ва ју сво је са мо стал не по ли тич ке и дру-
штве не ор га ни за ци је, шко ле, но ви не, елек трон ске ме ди је, из да вач ке 
ра ди о ни це.

У окви ру раз два ја ња оса мо ста љу ју се и књи жев ни фо ру ми, на ста ју 
но ви усло ви за об ја вљи ва ње ли те рар них оства ре ња.

Но ви не и ча со пи си
од 1991. не дељ но из ла зе у Бу дим пе шти „срп ске на род не но ви не”, го-

ди шње је дан пут „срп ски ка лен дар” (од 1991), „Ал ма нах срп ских на род-
них но ви на” (1991–1997) и „не вен” (од 2003), од ко јих су по след ња два 
из ра зи то књи жев ног са др жа ја.

Из да вач ка де лат ност
За вод за из да ва ње уџ бе ни ка (Tan könyvkiadó) сво ју де лат ност од 

1992. огра ни ча ва да из да ва ње уџ бе ни ка, па књи жев на де ла из да ју уста-
но ве по је ди них на ци о нал них ма њи на у Ма ђар ској.

то ком 1990-их го ди на ра дио је у Бу дим пе шти „из дан”, из да вач ки од-
сек срп ског де мо крат ског са ве за у Ма ђар ској.

књижевно вече у будимпешти 1990-их: стојан вујичић, 
Петар Милошевић и Предраг степановић (чита)
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По вре ме ним из да ва њем књи га ба ве се по ли тич ке пред став нич ке 
ор га ни за ци је, са мо у пра ва ср ба у Ма ђар ској и не ке ло кал не са мо у пра ве.

За ду жби на Ја ко ва иг ња то ви ћа у Бу дим пе шти од 2003. го ди не ба ви 
се по вре ме ним из да ва њем књи га и ре дов ним из да ва њем „не ве на”.

од 2007. у Бу дим пе шти, у окви ру срп ског кул тур ног и до ку мен та ци-
о ног цен тра, де лу је Ра ди о ни ца „вен цло вић”. У ње ној Би бли о те ци „ста-
зе” из ла зе де ла са вре ме них пи са ца, у Би бли о те ци „Ба шти на” штам па ју 
се оства ре ња ста ри је срп ске књи жев но сти у Ма ђар ској.

Жан ро ви

У жан ров ском по гле ду од и гра ва се упа дљи ва про ме на: до сре ди не 
1990-их до ми ни ра по е зи ја, после тога пре власт пре у зи ма про за, уну-
тар ње ро ман: од 1945. до по чет ка 1990-их би ло је – за јед но у срп ској 
и хр ват ској књи жев но сти у Ма ђар ској – укуп но два ро ма на, од 1994. до 
почетка 2010-их година у срп ској књи жев но сти у Ма ђар ској об ја вље но 
је више него десет ро ма на.

Про за се кре ће од ствар но сне и 
до ку мен тар не (сте па но вић, Дуј-
мов, сте па нов) до екс пе ри мен тал-
не и пост мо дер не с еле мен ти ма 
над ре а ли зма и фан та сти ке (Ми ло-
ше вић, Дуј мов), али има и тра ди-
ци о на ли стич ког – ре а ли стич ког и 
анег дот ског – при по ве да ња (Дуј-
мов). У по е зи ји до ми ни ра сло бо дан 
стих, без ве ћих је зич ких и фор мал-
них екс пе ри ме на та, а ја вља се и ви-
зу ел на по е зи ја (Ра до сав).

Тематика

Пре вла да ва ло кал на про бле ма-
ти ка, суд би на срп ске ди ја спо ре у 
Ма ђар ској.

По е зи ја барата мо ти вима ве за-
ним за ве ли ку се о бу, сен тан дре ју, 
ико не, гро бља.

Ро ма ни  об ра ђу ју бли жу про-
шлост, углав ном 20. век, а има у 
њи ма ре флек си ја и на зби ва ња у 
ма тич ној зе мљи 1990-их и на њи-
хов од раз у ов да шњој сре ди ни. 
При сут на је и са вре ме на те ма ти ка, 
жи вот са да шњи це. вељко Михајловић: Сеоба (2008)
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Сто јан вујичић
(1933–2002)

Жи вот

Ро ђен је у По ма зу у свештеничкој по-
ро ди ци, ди пло ми рао на сла ви стич кој ка-
те дри Фи ло зоф ског фа кул те та у Бу дим пе-
шти, био са рад ник ин сти ту та за на у ку о 
књи жев но сти Ма ђар ске ака де ми је на у ка, 
почасни члан српске академије наука и 
уметности, почасни доктор Матице српске. 
осни вач срп ске цр кве не Кул тур но-умет-
нич ке и на уч не збир ке и ње ног му зе ја у 
сен тан дре ји. Умро је у Ри му.

Ства ра ла штво

Био је ис так нут научник и песник.
Као на уч ник из у ча вао је: 1) срп ско кул тур но на сле ђе у Ма ђар ској 

(књи жев ност, цр кве на умет ност), 2) срп ско-ма ђар ске књи жев не и кул-
тур не ве зе.

из тих обла сти об ја вио је низ на уч них ра до ва, књи га и пу бли ка ци ја 
у ча со пи си ма, и при ре дио је на уч не збор ни ке та квог са др жа ја.

ис ти че се ње го ва организаторскаделатност. По ред осми шља ва-
ња и са ку пља ња ма те ри ја ла за сен тан дреј ски му зеј и ар хив, не у мор но 
је ор га ни зо вао су сре те срп ских (и дру гих ју го сло вен ских) пи са ца с ма-
ђар ским пи сци ма, при ре ђи вао књи жев не ве че ри, обе ле жа ва ње го ди-
шњи ца, по ста вља ње спо ме ни ка (на при мер Ја ко ву иг ња то ви ћу у сен-
тан дре ји и ву ку Ка ра џи ћу у сен тан дре ји и Бу ди му, Ми ло шу Цр њан ском 
у Чон гра ду, сави текелији у текелијануму, и мно гих дру гих).

Ба вио се пре во ђе њем књи жев но сти са срп ског на ма ђар ски и с ма-
ђар ског на срп ски је зик.

Књи жев но де ло

Био је пе сник, творац по оби му не ве ли ког али зна чај ног жи вот ног 
де ла, згу сну тог у јед ну збир ку пе са ма. (После смрти остао је за њим 
пре гршт необјављених песама, између осталог циклус „Менхетенска 
при виђења”. неке од тих песама штамапане су у „невену” 2003.)

Рас то че ње (пр во из да ње у Бе о гра ду 1973, дру го у Бу дим пе шти 
1993) – збир ка пе са ма ко је го во ре о тра гич но сти ра се ја ња, о не ста ја њу 
срп ског на ро да и његовог је зи ка у северној ди ја спо ри, ко ју сим бо ли зи-
ра сен тан дре ја.
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ву ји чић го во ри но стал гич но о јед-
ном све ту ко ји про па да. Али о тој те-
ми го во ри на два на чи на:

– дескриптивно, као по сма трач и 
хро ни чар,

– исповедно, као уче сник ко ји де-
ли суд би ну оно га о че му го во ри.

При мер за де скрип тив ни стил је 
ње го ва пе сма Сан у ка ме ну:

на про план ку 
глу хо не мо 
на пу ште но 
гро бље

из ва ље не ле же ска ме ње не ду ше 
ја ло во кли ја ју су ре гла ве 
из по хлеп не зе мљи не ниг ди не

и ми крај пу та ши ми мо хо де ћи 
при ла зи мо и од ла зи мо 
и све нам је у бес крај ном про ла зу 
све у веч ном до ла ску и од ла ску 
не зна но и бес крај но из гу бље но 
не ду жно и не из мер но бла го сло ве но

са мо зри кав ци у су то ну 
сваг да за по је ис ки да ну пе сму 
сет ну и опој ну 
и док ка ме ни те гла ве 
у та му уто ну 
све се сми ри

      (Чобанац)

При мер за ис по вед ни стил је ње го ва пе сма На дру гој оба ли:

са жи жу ми кан ди ла се ћа ња 
ми лу јем сет но за не ме ле зве ки ре 
кли че ми бо си љак пам ће ник

од ми че до ба 
до ми че коб

ву ји чић је писао у му зи кал ном сло бод ном сти ху, ле пим, па ти ни ра-
ним је зи ком.

Песников споменик на сентандрејском гробљу
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пре драг Степановић
(1942)

Жи вот

Ро ђен је у Мо ха чу, основ ну и сред њу шко-
лу за вр шио у род ном гра ду, сту ди је у Пе чу-
ју и Бу дим пе шти где је док то ри рао ра дом о 
срп ским и хр ват ским ди ја лек ти ма у Ма ђар-
ској. Био је про фе сор је зи ка и књи жев но сти 
у срп ско хр ват ској гим на зи ји у Бу дим пе шти 
по том на сла ви стич кој ка те дри у Бу дим-
пе шти, члан уред ни штва срп ских но ви на и 
књи жев них ча со пи са у Ма ђар ској. 

Ства ра ла штво

1. на уч ни рад му се де ли на лин гви сти ку (ди ја лек то ло ги ју) и књи-
жев ну исто ри ју и кри ти ку. осим ни за ра до ва у ча со пи си ма, из обе сво је 
на уч не обла сти об ја вио је и по себ не књи ге, на при мер са бра не есе је и 
кри ти ке под на сло вом За пи си јед ног чи та о ца (1994).

2. вр ло је бо гат ње гов пре во ди лач ки рад: пре во ди са вре ме не срп ске 
пи сце на ма ђар ски.

3. на под руч ју бе ле три сти ке пи ше про зу: ро ма не и при по вет ке.

ро МА ни

Пре по ло вље ни (1982)

Роман у жанру „про зе у тра пе ри ца ма”: прича о су срету бив ших сту-
де на та пет го ди на по сле ди пло ми ра ња; са да шњост и про шлост на зи ру 
се кроз ма глу се ћа ња по ја ча ног и де фор ми са ног деј ством вот ке; ста-
ре љу ба ви, от кри ва ње скри ве них сим па ти ја; су о ча ва ње с не ка да шњим 
ам би ци ја ма и оства ре ним жи вот ним пу тем; вер ност и из да ја, хра брост 
и кон фор ми зам; искре ност и са мо за ва ра ва ње. – стил: сту дент ски жар-
гон, сленг, па ро ди ја фи ло зоф ских му дро ва ња.

При мер: осмо по гла вље ро ма на:

TO ЈоШ ни Је ПРА ви тРе нУ тАК. Ко Чи тА Ми Ло РА До ве Пе сМе? сУ-
ви ШАн Чо веК. ДА Ли све свА Ли ти нА оКоЛ но сти? и Ре то Ри КА тРе-
БА ДА се УЧи. РАЗ Би ЋУ вАМ УсМРА Ђе ни МиР, оБе ЋА во Јин

се де ли су ћут ке, уко че но, као по ра же ни. са мо се во јин шећ као, ду бо-
ко увла че ћи ди мо ве из већ до нок ти ју му до го ре ле ци га ре те. Хте де да 
ка же ка ко очи глед но ипак ни је ма ми ца би ла кри ва, и да Дра ган уза луд 
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по ку ша ва да сва ли кри ви цу и на Ану, али пре ћу та, схва тив ши да би то 
сад и њу по го ди ло, и да још ни је пра ви тре ну так да се све ка же. Ани не 
по след ње, ис тре жњу ју ће ре чи су ту по од зва ња ле у њи ма, као ехо до жи-
вот не ка зне са при зву ком не чег још го ре га. За блу да жи во та…, за блу да, 
за блу да, за блу да… и сва ко се од њих се ти сво је лич не за блу де ко јој пла-
ћа да нак. ни је по сто ја ла јед на је ди на го ле ма за блу да, већ мно штво сит-
них и си ћу шних за блу ди ца ко је су се пре пли та ле, на до ве зи ва ле, пре ска-
ка ле јед на дру гу, да се по вре ме но уор та че и сло жно на ва ле на њи хо ве 
на че те ду ше.

– сме шно, зар не? – ре че Ана још увек по лу од сут на, као да се ни је 
пот пу но по вра ти ла из па у ко ве но ћи. – Јед ном је ра но, као, има мо вре ме-
на, а он да опет ка сно. ни ка ко да уло виш пра ви тре ну так. – Ли чи ла је на 
бо ле сни ка ко ји се опо ра вља, али ни сам не же ли да пот пу но оздра ви те 
из ми шља се би но ве и но ве бољ ке.

– За пра ве тре нут ке тре ба ство ри ти усло ве – ре че Ми ло рад сен тен-
ци о зно. – Пра ви тре ну ци не до ла зе са ми.

– А ти си их ство рио, је л’ да? – по дру гљи во ће во јин. – По стао си аси-
стент, па ћеш це лог ве ка да аси сти раш. и у жи во ту: Аси стент Аут сај де-
ро вић… Пи шеш пе сме ко је осим уред ни ка ве ро ват но ни ко жив не чи та, 
из у ча ваш је зи ке ко ји ма се већ ни пре хи ља ду го ди на ни је го во ри ло, а 
бр бљаш о ства ра њу усло ва за пра ве тре нут ке жи во та.

– А шта си ти по сти гао кад се ова ко спр даш?
– ни шта.
– Па што он да пре ба цу јеш Дра га ну и Ани?
– Јер су они има ли нај ви ше шан се да ба рем не што оства ре од сво јих 

сно ва. Љу бав ба рем, ако ни шта дру го. Па бих се, гле да ју ћи њих, мо жда и 
ја осе ћао ма ње из гу бљен.

– Ми слиш да се ис ку пиш пре ко ту ђих ле ђа? е, дру шка не мој, та ко се 
то не ра ди. и ти имаш свој жи вот, имао си и не ка кве сно ве, са ње и иде а-
ле, ако се не ва рам.

– Знаш ка ко! Ја не же лим да се ва дим ни ти да се за ва ра вам. За сво је 
сам крив сам и ни ко дру ги. Ру дин, та ко ме јед ном на звао Дра ган, и мо-
жда је био у пра ву. из гле да да сам и остао не ка кав Ру дин, ли шниј че ло-
век, ко ји ни ка ко не успе ва, мо жда чак и не по ку ша ва да пре ђе са ре чи на 
де ло. За то сам се и на дао да ће ваљ да не ко дру ги… Да ће мо је ре чи па сти 
на плод но тле. За ме не би и то био не ка кав успех.

– не мој та ко, во јо – уме ша се Дра ган у њи хов ди ја лог, сре ћан што се 
ко нач но го во ри о не ком дру го ме, а не о ње му. – He смеш да кри виш ис-
кљу чи во се бе. Кри ви су и усло ви, окол но сти…

– Ка кви усло ви? Ка кве окол но сти? – ско чи во јин као опе чен. – Усло ве 
и окол но сти ства ра мо са ми, зар ни је ре као Ми ло рад. све је оста ло са мо-
за ва ра ва ње.

– Па до бро, зар ти ми слиш да се мо же жи ве ти ван све та, ван дру штва? 
Ми слиш да ти ни си пот чи њен објек тив ним за ко ни ма ко ји вла да ју у дру-
штве ним од но си ма?

– Аха, ево нас, на ме сту смо! – ре че јет ко во јин. – Дра ган са сво јом 
ста ром те о ри јом. Зар те ни је ни ма ло стид да са сво јих три де сет про-
фућ ка них го ди на тра бу њаш о дру штву и не ка квим од но си ма, ка да си 
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у пи та њу ти и ни ко дру ги. же лиш да увр стиш се бе, као сто ку, у чо пор, 
ка ко би по сле имао пра ва да че каш скр ште них ру ку док уме сто те бе све 
тво је про бле ме ре ша ва не ка из ми шље на за јед ни ца. Че каш ре ше ње од 
не ке из ми шље не фи ло зоф ске ка те го ри је из сред њо школ ских уџ бе ни ка, 
и жму риш ка ко се не би осве стио и схва тио да си у жи во ту сам, очај но 
сам, и да сам мо раш и да от меш од тог жи во та, ко ји је са мо твој, све што 
ти је по треб но. Па кад већ имаш то ли ко ви шка да мо жеш и дру ги ма да 
да јеш, мо жда ће ти по не што и ти дру ги уз вра ти ти. To je је ди ни ре ал ни 
од нос пре ма љу ди ма ко је ти ка те го рич но на зи ваш дру штвом. све оста-
ло је са мо вар ка и бе жа ње од лич не од го вор но сти, од од го вор но сти пре-
ма са мо ме се би. – во јин за ди ха но за ста не као да још мно го то га има да 
ка же, али че му. од мах не ру ком и сед не. 

осе ћа ли су се не ка ко не ла год но по сле ове, на гло пре ки ну те, бу ји це 
ре чи. ни су зна ли шта да му од го во ре, прем да је сва ко ме би ло ја сно да 
је то са мо јед на од во ји но вих не мо гу ћих и екс трем них те о ри ја ко ји ма 
на де ма го шки на чин по ку ша ва да под јар ми, да ду шев но оп сед не дру-
ге. Дра ган по ми сли да му ка же ка ко је за про те клих пет го ди на сва ка ко 
имао при ли ке да уви ди да ни чи ји лич ни жи вот не те че ми мо дру штва, 
и да је лич на сре ћа или не сре ћа и те ка ко по ве за на са оп штим ста њем, 
али од у ста не. во ју иона ко не би мо гао убе ди ти да ни је у пра ву. Гр че ви то 
се др жи, из гле да, тих сво јих не ка да шњих те о ри ја, као да су то по след-
њи оста ци ње го вог иден ти те та. и ина че су му увек би ле ва жни је ре чи и 
из ми шље не те о ри је од исти не. Да, то је он, бла го ре чи ви Ру дин, ка ко их 
је ма ло час сам под се тио. ни је се уза луд уве жба вао не ка да у ре то ри ци, 
убе ђу ју ћи их ка ко све, па и го вор тре ба да се учи. имао је оби чај да ше ће 
по пар ку и по лу гла сно, по ма ло ге сти ку ли ра ју ћи, др жи бе се де са мо ње му 
ви дљи вој пу бли ци. из го ва рао је на глас це ле па су се из Ари сто те ла, Хе ге-
ла, Марк са, Фрој да, све тог пи сма, све га и сва че га о че му је ми слио да ће 
му, као ар гу ме нат, јед ном по слу жи ти. За то је са њим би ло те шко во ди ти 
ди ску си ју, а про сто не мо гу ће га убе ди ти, чак и кад очи глед но ни је био у 
пра ву. и упра во ка да по но во по ми сли да би му мо жда ипак све ово тре-
ба ло скре са ти у ли це, тр же га ње гов глас.

– Је ли, Ана! Да ти ни си још увек за љу бље на у Дра га на? –упи та нео че-
ки ва но во јин. она га збу ње но по гле да.

– ни сам… He знам. Ми слим да ни сам – ре че нео д луч но Ана. – He раз-
ми шљам ви ше о то ме.

– А ти, Дра га не?
– Пу сти ме, бре, шта си на ва лио!? жа лим што сам уоп ште до шао… Ре-

шио си да ме ра зап неш, и од то га ни ка кви па мет ни ар гу мен ти не мо гу 
да те од вра те.

– ни сам чуо баш мно го тих, па мет них, ар гу ме на та.
– Чуо си шта је ре кла Ана: „ни је нам жур но…” А сад ис па дам кри вац 

ис кљу чи во ја.
– He кри ви те бе ни ко, Дра га не – уме ша се Ана. – и нeмa сми сла кри-

ви ти би ло ко га. Је ди но што нам пре о ста је, што пре о ста је сви ма на ма, да 
по ку ша мо тра жи ти но ва ре ше ња у но вим окол но сти ма ко је су нам да те. 
све је оста ло са мо пу ка но стал ги ја и са мо му че ње. Би ло би и јед но став ни-
је и бо ље да за бо ра ви мо, по ла ко, све што је би ло.
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Жи ве ти у Мо ха чу (2006) 

Роман у жан ру ствар но сне про зе: ли те рар но уоб ли че на се ћа ња пи-
шче вог „де да-тет ка” (званог Ђука) из ра же на ње го вим за бе ле же ним ре-
чи ма, по мо ћу ко јих се оцр та ва суд би на ма лог чо ве ка на ве тро ме ти ни 
исто ри је 20. ве ка.

При мер: по гла вље „По ги би ја мо хач ких Шо ка ца”:

Ђу ка уз дах не, про гу та пљу вач ку, ма ло још по ћу ти па на ста ви при чу.
– У оно до ба су на Ду на ву још би ле во де ни це, ду нав ке, па су на њи ма 

би ли хај та ши. то је срп ски ре че но вре те но. – во лео је да у сво је ка зи ва-
ње кат кад уба ци по не ку ма ђар ску или не мач ку реч. та ко му се, ваљ да, 
учи ни ло ша ре ни је. – во да је то те ра ла. и кад је та олу ја уда ри ла, мо ра ли 
су за у ста ви ти вре те на. А кад су та ла си ува тли чам це, та ко су ји од ни је ли 
да се ни су мо гли за у ста вит. ни су мо гли да се бра не, већ пра во на во де-
ни цу па под хај таш, и ту су се за гра би ли. Ко њи су ис пли ва ли, и ко је знао 
пли ват и тај је ис пли во, а ко ни је, ти су се по гу ши ли. А то се де си ло баш 
на срп ске Бла го ви је сти. – ни је про пу стио да на гла си оно „срп ске”. – По-
сли је то га су они Шок ци из чи је се фа ми ли је не ко угу шио, уви јек свет ко-
ва ли срп ске Бла го ви је сти. ни су ра ди ли тог да на већ су до ла зи ли у на шу 
цр кву, на слу жбу. е, та ко су жи ви ли му ач ки Шок ци… При је ко, на са ла ши. 
Ком пу ни су има ли, већ су се, ето, па ти ли са чам ци ма.

Ал би ло је је дан пут, та ко су при ча ли на ши ста ри, да је, кад је ма џар ска 
бу на би ла, хи ља ду осам сто че тр де сет 
и осме, та ка су ша би ла, ци је ло ље то 
ни је па да ло па је из бу на ре ва не ста ла 
во да. са Ду на ва су мо ра ли но сит во ду, 
мар ву на па јат. и да су Шок ци, на Шо-
кач кој ске ли, он да пје шке пре ла зи ли 
пре ко Ду на ва. то ј’ тај ди да Јо ка ива-
нац при по ви до – за вр ши Ђу ка при чу о 
стра да њу мо хач ких Шо ка ца шо кач ком 
ика ви цом, ка ко би би ло „у сти лу”.

остАлА делА

Ма ло град ске и дру ге при че (1984) – 
ствар но сна про за: при че о пи шче вом 
род ном Мо ха чу. ти пич ни ли ко ви: па-
сти ри, се ља ци. Хро ни чар ски стил: при-
по ве дач бе ле жи оно што љу ди при ча ју. 
Је зик ли ко ва је у ди ја ле к ту.

Усуд не ре чи (2008) – на ста вак ма ло-
град ских при ча.

Приче о малом зецу (1996) – роман 
за децу.

Милан ђурић: цртеж по степановићевом 
роману Живети у Мохачу
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пе тар милошевић
(1952)

тај ми је тип ја ко про бле ма ти чан, јер је иден-
ти чан са мном, па не знам ка ко ћу ре а го ва ти ако 
на пи шем да сам пи сао глу по сти.

Али шта је ту је: при зна јем да и ја спа дам у 
окви ре „срп ске књи жев но сти у Ма ђар ској”, па мо-
рам да ка жем не што и о се би.

Жи вот

Ро ђен је(сам) у Ка ла зу (на се љу из ме ђу Бу дим пе-
ште и сен тан дре је), за вр шио срп ско хр ват ску гим-
на зи ју у Бу дим пе шти, сту ди рао и док то ри рао на 
сла ви стич кој ка те дри у Бу дим пе шти, ра дио у гим-
на зи ји по том на фак су, био уред ник кул тур не ру-
бри ке не ка да шњих за јед нич ких ју жно сло вен ских 
но ви на у Пе шти, за тим глав ни уред ник „срп ских 

на род них но ви на” (1991–1999) и ра зних књи жев них при ло га, ча со пи са 
и ал ма на ха, да кле ми ро ђи ја у сва кој књи жев ној чор би ов де код нас.

Ства ра ла штво

Научнирад: че ти ри књи ге есе ја и три мо но гра фи је (исто ри ја срп-
ске књи жев но сти, пи са на на ма ђар ском и на срп ском, и мо но гра фи ја о 
вас ку По пи). Глав не обла сти ис тра жи ва ња:

– исто ри ја срп ске књи жев но сти,
– ве зе и па ра ле ле у ре ла ци ја ма срп ске, ма ђар ске и свет ске књи жев-

но сти (ком па ра ти сти ка),
– срп ска и хр ват ска књи жев ност у Ма ђар ској.
Књижевнирад: пе сме, при по вет ке и ро ма ни + пре во ди и пре пе ви.

Пе сМе

„Сен тан дреј ски ти пик” (1990)

Збир ка са др жи пе сме о ви зи ја ма од по ста ња све та до ве ли ке се о бе и 
срп ске тра ди ци је у сен тан дре ји: са же те ре флек си је (ми сли, ме ди та ци-
је), над ре а ли стич ке сли ке, фан та сти ка, сло бо дан стих, иро ни ја.

Језик: савремени књижевни језик. стил: мешавина (какткад кон т-
раст) свечаног (сакралног) и свакодневног, лежерног, каткад жар гон-
ског говора.
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При мер из „фи ло зоф ских” пе са ма:

На че ло 

све је он да по че ло 
кад се за че ло 
на че ло

За тим се на че ло 
по де ли ло 
све му слу жи ло 
сва шта по ста ло 
и не ста ло

ви ше се ни је зна ло 
шта је би ло 
и шта би тре ба ло

Мо жда но во на че ло 
ко је би се се би вра ти ло

Али се за бо ра ви ло 
по чет но сло во

При мер из сен тан дреј ског ци клу са:

Ста ра во да

Из вор па три јар ха Чар но је ви ћа код Сен тан дре је

ов де је ста ри био ми ло стив 
лу пио шта пом о ка мен

ов де је за жу бо ри ла во да 
и пе сма се чу ла 
јер овај на род 
ни за че тр де сет да на хо да 
ни је по стао нем

ов де је пр ви пут пе че но јаг ње 
и ско чио у ко ло на жу љен та бан

ов де је у бе сни лу кра ја пу та 
мој пре дак пи то мо 
од ву као у жбу ње сво ју љу бу 
мо ју да ле ку мла ду пра ба бу извор и крст на старој води код сентандреје

„велики прасак” или порекло универзума. 
наводно, ништа поуздано не знамо о томе. (Али 
ни то није сигурно.)
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на ко стре шио се пре дак мој 
кад га је она згра би ла 
и рас пу ца ним као пе че на гли на 
кру тим дла но ви ма 
по ле ђи ма гр че ви то ми ло ва ла

од да ле ког пу та дој ке су јој 
на бу бре ле као бре жуљ ци окол ни 
а та мо где сва ком ро са па да 
и њој је ни кла гу ста тра ва

За др жа ли су се ду го

Зве ри су скру ше не 
за гњу ри ле гла ве у кр зно

са мо су пти це жур но по ле те ле 
да до не су у кљу ну 
бла то и сла му 
за гне здо љу бав ни ци ма 
и ме ни

ро МА ни

„Лон дон, По маз” (1994)

Мо за ич на при ча о љу ба ви де вој ке из Лон до на и мла ди ћа из По ма за 
(срп ско се ло у Ма ђар ској). ве ли ки свет и пе ри фе ри ја. ис ток и За пад за 
вре ме ко му ни зма и по сле ње го вог па да; ју го сло вен ски рат; бе о град ске 
сту дент ске де мон стра ци је; из бе гли це; но ва гво зде на за ве са (ем бар го). 
– Пост мо дер на игра: у ћи ри лич ком тек сту ла ти нич ки пи са не стра не 
ре чи – сим бол по де ље но сти и спо је но сти исто риј ских и ду хов них сфе-
ра све та.

При мер: пр ва два по гла вља ро ма на:

Ви ди ком
ви ди ком су заdominirала огром на му да.
„Ма то ри hip pi”, на лак тио се ичвич ис пру жен на ле ди ни. из жа бље 

per spec ti ve је по сма трао ка ко је дан флег ма ти чан bobby од во ди осе де лог 
чу пав ца ко ји је уобра зио да је Hyde Park nudistичка plaжа. Про ре ђе ни 
пра ме но ви се де ко се и чу пер ци раз ба ру ше не бра де леб де ли су бе ли, као 
ве ло не ке не срет не, по лу де ле не ве сте.

ни ко се ни је уз бу ђи вао, Engleзи су се по на ша ли ти пич но: опру жи-
ли се у Liegestuhlима као гу ште ри на сун цу, са мо је је дан ма ње ти пи чан 
брач ни par гледаo за чу ђе но, али ичви чу је не ки уну тра шњу глас шап нуо 
да су то Ја пан ци.
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По гле дао је на сат. иако је из ис ку ства по след њих да на знао да го спо-
ђа Twist не ма оби чај да на са стан ке до ла зи тач но, тре ба ло је да кре не. 
ни је спа дао ме ђу talentоване touristе, те шко се сна ла зио у ту ђем све ту, 
map pe ни је раз у мео, за бо ра вљао је име на ули ца, тр го ва, me tro linијa и 
аутоbusких ста ни ца. Згра де, из ло зи, récla me и спо ме ни ци из гле да ли су 
му сву да исти.

А Lon don је иза зи вао у ње му по себ ну од бој ност.
Пре сто ни цу Englеза до жи вља вао је као оли че ње свих оних пре пре ка 

због ко јих го спо ђа Twist ни је мо гла да бу де ње го ва.
жи ве ла је у том рас ка ла шном и убу ђа лом гра ду као кра љи ца, и као 

роб. ичвич је знао да је Lon don на пра вио од ње ону же ну ко ја се бит но 
раз ли ку је од свих же на ко је он познаje. Али исти тај Lon don био је и 
там ни ца из ко је она ни је мо гла а мо жда и ни је хте ла да иза ђе, а ичви чу 
је би ла до зво ље на са мо по се та, touristичка. Да бле не као кли нац у зве-
ри ња ку. Зoo.

Па ре
Па ре је ме њао још пр вог да на, на аеро дро му He at hrow. За londonске 

при ли ке не ку цр ка ви цу. ипак тре ба да бу де до вољ но. Го спо ђа Twist је 
очи то пу на ловe, али не го во ри о њој. на то ве ро ват но ни је на вик ну та, а 
и не ће да га увре ди. Да му по ред ко на ка по ну ди и џепaрац. ичвич ипак 
ни је bel-ami.

Је ди ни из у зе так бе ше ин диј ски restаurant Ta an do ri, где је го спо ђа 
Twist би ла упор на код пла ћа ња, по што га је ов де она из ве ла на ве че ру 
по сле из ло жбе у све ча ној sa alи Royal In sti tu ti o na. Док је пла ћа ла, ичвич 
је по след њим ко ма дом то плог хле ба ума као оста так љу тог so sa, ру ком 
као Ro bin Hood у shervoodској шу ми.

сре ћа што ви ше не zu ga, по ми слио је та да. Sum ma ко ју је го спо ђа 
Twist кљук ну ла под pedantно са ви је ну sal ve tu на tányир чи ћу са ра чу ном, 
би ла је огром на. 20 po unds. Ше зде сет DM.

Де сан ка, ичви че ва се стра од уја ка у но вом са ду, жи ви од де сет DM 
ме сеч но. та кве су та мо пла те. Ју га се рас па да у кр ви, ди вља inflaцијa; ре-
шио је да од de vi za уште ди не што за Де сан ку. По сла ће јој по Бе би Ба бић 
ко ја сва ког ме се ца но си сво ји ма у Бе о град оно што јој оста не од за ра де у 
пе штан ској срп ској гим на зи ји.

У Ју ги је ста ње је зи во: рат, ин фла ци ја; њих дво је су у Ta an do ri за јед-
ну ве че ру да ли шест Де сан ки них пла та. са да је при ли ка да јој се оду жи. 
она му је 1960-их сла ла му зич ке магазинe Džu boks и Bra vo са сли ка ма 
Be a tle sa и Hen dri xa, о ко ји ма су pubertetлије у Magyarској, од се че ној од 
све та гво зде ном за ве сом, са мо са ња ле.

та иста Де сан ка у Ју ги, са да са ња лу бе ни цу.
Ме се ца augu sta.
ње му не тре ба бог зна шта. има tra vell card за un der gro und, а ла ко је и 

за кло пу. из ју тра ма зне до ру чак ко ји му го спо ђа Twist discretно оста вља 
у ку хи њи: пра ви engleски bre ak fast, ham and eggs, кај га на са schunkом, па 
to ast, што ба ба Ко виљ ка у По ма зу зо ве пр же ни цом и ма же бе лим лу ком 
и па чи јом ма шћу. ов де на то иде but ter и jam, нео би чан и ве о ма уку сан 
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пек мез од ја го да и ја бу ка: straw be rry and ap ple jam. Уз то се ичвич на ли-
па ча ја, tea, ко ји се ов де пи је из ве ћих лон чи ћа не го код ку ће, и ми ран је 
до по сле под не. та да за ђе у не ки pub и рок не је дан fish аnd chips. или мо-
же piz za код Italiаnа; има где ну де reclamно, за 3,40, ко ли ко чо век мо же 
да по је де. Још по ко ја Co ca-Co la – Co ke, ка ко ов де ка жу – и бог!

Co ca-Co la је не из бе жна, не због же ђи, не го због крч ме. ни шта ни је ви-
део од Lon do na ако ни је ви део крч ме. Ма кар и тре зан.

To wer Brid ge, Buc king ham Pa la ce, The Mo nu ment, Big Ben и оста ле глу-
по сти? Ка ме ње. сло же но ма ло дру га чи је не го дру где. Па шта? Turneroва 
сли ка о цр кви San ta Ma ria del la Sa lu te? ено је у књи га ма. Аlbum.

Чи ка тић му је го во рио да нај са вр ше ни ја му зи ка, му зи ка сфе ра, ко ју 
чо век и не мо же да чу је – ни је му зи ка. А сво ју те зу чи ка тић је, по во дом 
грч ке ма сти ке, ко ја се зо ве узо, пре нео и на ка ме ње.

Ка мен ко ји не ме ња ме сто и об лик, ис кле сан и угра ђен ка мен, ви ше 
ни је ка мен. то је ка ме нов леш. Мр ци на. Чи ка тић је то ви део на Акро-
пољу.

Ка да је чо век тре зан, Акро пољ ни је ни шта пре те жни ји од Пот ка ме на 
на szentандрejској стра ни По ма за. Уз ви ше ње и мр тви ко ма ди бе лог ка-
ме на.

ожи ви са мо ка да про ра ди ма сти ка. та да се, уз дах нуо je чи ка тић, 
Акро пољ за љу ља до те ме ља.

– А пу чи на, син ко, та ла са се, бо га ти, не ка ко чуд но. ни је ле во па де-
сно, ни ти го ре па до ле, не го furt па furt око ло као rin gel spiel.

Шта вре ди Грч ка без ма сти ке? Шта тра жи чо век тре зан на Акро по љу? 
Шта би у Francusкој без vi na, у Ру си ји без вот ке, у Ameriци без whiskyja?

и овај Lon don је са Co ca-Coloм чи ста глу пост. Прем да му је град фи-
зич ки бли зак, опи пљив као го ла же на. ипак, с Co ca-Coloм де лу је са свим 
не ствар но.

ис ку ше ње је пак ве ли ко. неsportски огром но. У сва кој крч ми то че 
два на ест вр сти пи ва. све тло и цр но, ла ко и гу сто, пе ну ша во и глат ко, 
у ма лим ча ша ма од тан ког ста кла: small be er, и у ве ли ким и те шким 
krüglама: Pints.

нај ве ћи иза зов пред ста вљао је ми рис. За дах пи ва ко јим је за пах нут 
цео Lon don вра ћао је ичви ча у де тињ ство, у по ма шку крч му Bi ka ку да га 
је че сто сла ла ба ба Ко виљ ка по де да жив ка, пре руч ка у не де љу. ва здух 
So hoa ни је био про сто успо ме на, не го исти онај ми рис.

игром слу ча ја ума ло ни је по ср нуо. Ушао је у pub, а крч мар, из гле да, 
ни је раз у мео или ни је хтео да ве ру је шта му ичвич ка же – One Co ke, ple-
a se – не го је пра тио ње гов по глед, те му на то чио пи во. Цр но, пе ну ша во. 
Gu in nes.

ичвич је без ре чи ис пла тио и узео пи ће те сео крај про зо ра. на по љу је 
вр вео So ho. Krügla је ста ја ла пред њим иза зов но. По ди гао ју је и опре зно 
као lopов по ми ри снуо. од мах је схва тио да та ко не што ни кад ни је пио. 
спрам то га сва она magyarска пи ва ко ја је сво је вре ме но као смук ло као, 
би ла су коњ ска мо кра ћа.

Али знао је да не сме да оку си јер он да не ма кра ја. Doc tor Harsányi 
Ádám ве ли да се чу де са не по на вља ју. он као ле кар при зна је да не уме да 
об ја сни че му тре ба ичвич да за хва ли што је остао жив. ср це му је ста ло 
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је да на ест пу та. на груд ном ко шу ви де му се опе ко ти не од елек трич них 
ко лу то ва ко ји ма су га вра ћа ли од о нуд. 

Fi xirао је пи во као да га пи је очи ма. Шта би би ло да ма кар ли зне? Ра-
ди уку са. или да срк не она ко из camouflaже? Да на пу ни уста и пре вр не 
је зи ком, про жва ће и из му ља, за тим вра ти у ча шу, пљуц, и ci ao. ни ко не 
би при ме тио. Englези су frigidни пре ма дру ги ма, не шљи ве чо ве ка два 
по сто.

са мо, то ни је ни шта. Је дан гу тљај је, у од но су на све, nul la.
Устао је и иза шао. Пи во је оста ло не так ну то. Пре ла зе ћи ули цу кро ја-

ча, Car naby Stre et, где је од mo de 1960-их на пра вље на confecциja и bu si-
ness, ви ше и ни је жа лио за пи вом.

све је као ка ме ње. Увек и сву да, исто. Чак и пи во.

„Ми же Сен тан дреј ци” (1997)

Под на слов: „По ро дич ни ри кверц-ро ман”.
Фу ту ри стич ка фик ци ја до смр ти по след њег ср би на у сен тан дре ји 

2014, и зби ва ња уна зад до Пр вог свет ског ра та, по сле ко јег је, због оп-
ти ра ња, број ср ба у Ма ђар ској спао на сим бо лич ну ци фру.

Пост мо дер на игра: по ја вљу ју се па три јарх Чар но је вић, вен цло вић, 
иг ња то вић и Цр њан ски – у ма шти глав ног ли ка и на сли ка ма јед ног 
сли ка ра, у по зо ри шној пред ста ви ко ја по сто ји са мо у овом ро ма ну и чи-
ја је рад ња иден тич на с рад њом овог ро ма на…

као у ро ма ну Lon don, По
маз, и у ро ма ну Ми же Сен
тан дреј ци по сто ји сме њи-
ва ње ћи ри ли це и ла ти ни це 
(в. одломак у хрестоматији). 
Али прин цип сме њи ва ња није 
исти. У че му је разлика и шта 
је њена функ ци ја?

Оста ла де ла. Романи  Бит
ка за Су леј ма но вац (2000) и 
Wеbsajtstro ri (2001) – за јед-
но с ро ма ни ма Lon don, По маз 
и Ми же Сен тан дреј ци са чи-
ња ва ју те тра ло ги ју, ко ја ће се 
јед ном мо жда об ја ви ти под 
за јед нич ким на сло вом „сен-
тан дреј ски квар тет”.  На ћи ћу 
дру гог (1994, но ве ле): „про за 
у тра пе ри ца ма”: жи вот мла-
дих из 1960-их са гле дан из 
пер спек ти ве 1990-их. 

Улазна страница оригиналне интернет-верзије романа. 
Поглавља се отварају кликом на поједине иконе. тражити 
на сајтовима www.rastko.rs и http://milosevits.web.elte.hu
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во ји Слав галић
(1956)

Ро ђен је у сан то ву, учио бо го сло ви ју и те о ло-
шки фа кул тет у Бе о гра ду, све ште ник у Чи пу и 
сен тан дре ји, се кре тар Бу дим ске епар хи је.

Вер то град на Ду на ву (1993, збир ка пе са ма) – 
ис ка зи о то ме да је про шлост је ди ни осло нац по-
след њих ге не ра ци ја у ди ја спо ри; сло ва над гроб-
них спо ме ни ка по то ну лих у зе мљу на гро бљу; ти-
ха и пре фи ње на ли ри ка.

сти хо ве је по чео да пи ше под ути ца јем и ста ра њем сво га 
оца Љу бин ка Га ли ћа (1922–1983), сан то вач ког све ште ни-
ка и пе сни ка ти хог ис по ве да ња у глат ком ве за ном сти ху. 
об ја вљи вао је у но ви на ма и ка лен да ру, а при су тан је и у 
пе снич кој ан то ло ги ји У ко ло (1969).

Сен тан дре ја

пре се ље на ог њи шта у дно 
као хлеб раз дро бље не ду ше

укот вље не су зе на не бу

по мог ну та бр да дла но ви ма 
за це ље не шу ме из во ром жи во та

про ло мље ни тор ње ви кроз обла ке 
огле да ла сун ца за си ро ту де цу

ска ме ње на кри ла у ви си ни

вељко Михајловић: илустрација за галићеву збирку Вертоград на Дунаву
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ни ко ла радоСав
(1959)

Ро ђен је у Ба та њи, за вр шио срп ско хр ват ску 
гим на зи ју у Бу дим пе шти, ди пло ми рао на Прав-
ном фа кул те ту, ра ди као ди рек тор за во да за за-
шти ту деч јих пра ва.

Пе сник, аутор ни за дво је зич них – срп ских и ма-
ђар ских – збир ки, у ко ји ма на ла зи мо две вр сте пе-
са ма:

– пе сме ис ка за не у са же том и сли ко ви том сти-
лу, слич ном афо ри зму,

– пе сме ко је при па да ју ви зу ел ној по е зи ји: текст 
сме штен у не ком фи гу ра тив ном об ли ку.

из којег раздобља памтите визуелне песме? који 
је француски песник писао атрактивне калиграме?

При мер за афо ри стич ки стил мо же би ти пе сма се ме без сне га:

сун це об да ру је по кри ва чем 
ша ре ним бож ји сто зе маљ ски

При мер за ви зу ел не пе сме в. у прилогу:

никола радосав: Топле сузе – визуелма шесма (калиграм)
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дра го мир дујмов
(1963)

Ро ђен је у сен те шу (ју го и сточ на Ма ђар ска) а 
де тињ ство про вео у Каћ ма ру (Бач ка), за вр шио 
срп ско хр ват ску гим на зи ју у Бу дим пе шти, ди пло-
ми рао у но вом са ду (ју го сло вен ске књи жев но сти 
и срп ски је зик), ра ди као про фе сор у срп ској гим-
на зи ји у Бу дим пе шти.

Пи ше пе сме, при по вет ке и ро ма не, а об ја вио 
је и збир ку ме мо ар ских есе ја: Чу вар пе штан ског 
кан ди ла – су сре ти са Сто ја ном Ву ји чи ћем (2005).

Пе сМе

Збир ке пе са ма: Сун це се не бом бо ри (1992), Не
мир бо ја (1998), Ме ри ди ја ни (2000) – то су пе сме 
сло бод ног сти ха 1. о са вре ме ном ве ле гра ду као 
буч ном и ха о тич ном све ту, 2. о про шло сти, све ци-
ма, ико на ма. Либрето: Пастир вукова (1994).

ро МА ни

„Бе ли пу те ви” ( 2000)

овај пр ви ро ман Дра го ми ра Дуј мо ва по ве зу је ње го ву по е зи ју и про-
зу: у Бе лим пу те ви ма при сут ни су глав ни мо ти ви ње го вог пе сни штва 
а и стил је прот кан по ет ским еле мен ти ма; мо гло би се ре ћи да је тај 
ро ман про зно су ми ра ње ауто ро вог пе сни штва, али су за цр та ни већ и 
окви ри бу ду ћег про зног ства ра ла штва Дра го ми ра Дуј мо ва, а то су укр-
ште не ко ор ди на те пи са ња на осно ву исто риј ске гра ђе и сло бод не ма-
ште, то јест до ку мен тар но сти и фан та сти ке.

При мер: од ло мак из по гла вља „Де вој ка 2.”:

њен бу ран, мла да лач ки на чин жи вље ња пре ки нуо је из не над ни су-
срет са ста рим кло ша ром, ко ји ју је за у ста вио док се вра ћа ла са жур ке, и 
уме сто да је за тра жио ко ји цент или до лар, пру жио јој је пар ко ма ди ћа 
из гу жва не, по жу те ле и ка фом из мр ља не хар ти је. Ко ли ко је био сав за ра-
стао у бра ду са цр ним нок ти ма и ча ђа вим пр сти ма, то ли ко му је осмех и 
по глед био благ и не до ку чив. но сио је усред ле та те жак ка пут и шу ба ру 
са да ле ког се ве ра Аља ске, баш као да је ово га тре на иза шао из не ког од 
ро ма на Џе ка Лон до на. Де вој ци се учи ни ло као да је пи та за пра вац ле-
ген дар ног Ју ко на и тач ну ло ка ци ју ис ко пи не зла та. А он је, у ства ри, са-
мо ћу тао и сав, она ко, ча ђав са искре ним осме хом у дну уса на, без ијед не 
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ре чи, пру жио пар че па пи ра. на овом ме сту, крај ула за у ме тро, не на да но 
се пре ки нуо њен, до та да шњи, зад њи тра чак пост пу бер тет ског жи во та и 
јур ња ве. Би ло је то 13. по гла вље пр ве по сла ни це Ко рин ћа ни ма апо сто ла 
Па вла: О љу ба ви, ко је се кри ло иза жу ти не и ка фом убр ља них фле ка. За-
лу та ли ко пач зла та ни је тра жио Клон дајк, он је хлад но ћу – усред њу јор-
шког спар ног и вре лог ле та – осе ћао сву да око се бе. Пру жио јој је гру мен 
са зна ња, ко ји смер но че ка и, на да све, стр пљи во тра жи сво је очи шће ње у 
све сти и да ху де вој ке без пра вог де тињ ства. та ко је по че ла да чи та Гру-
мен Љу ба ви и исти не. ни је ус пе ла од мах да га про чи та, ме ђу тим, ка да је 
код ку ће ус пе ла да схва ти и да од го нет не су шти ну сти хо ва, ни је јој би-
ло по треб но мно го вре ме на, пор це лан ска ча ша са зе ле ним цеј лон ским 
ча јем на дну, тек што се охла ди ла. на са мо ме по чет ку ње ног от кри ва ња 
су шти не, оста ја ла јој је тек слут ња сти хо ва и сим бо ла а, у ства ри, ве ра 
јој је по ка зи ва ла пра во зна че ње ре чи. сва ки дан је чи та ла по не ко ли ко 
по гла вља из Је ван ђе ља и че сто би оста ја ла без од го ва ра ју ћег од го во ра. 
но во на ста ла пи та ња су је из је да ла из ну тра, го ми ла ла су се и оста вља ла 
у њој те жи ну Хи ма ла ја и раз у ђе ност ин до не жан ског ар хи пе ла га. До ју че-
ра шње при ја те љи це, чи је су не пре кид не те ме би ле: но ви слу чај ни парт-
нер и ње го ве спо соб но сти, кућ ни љу бим ци или нај но ви ји тренд у све ту 
мо де, по ста ја ле су плит ке као ру ске по су де за чај и пра зне као осу ше ни 
сун ђер под сун цем грч ког не ба. Мом ци и ста ри ји, оже ње ни му шкар ци, 
ко ји су је до та да му ва ли, не за ин те ре со ва но су слу ша ли ње не при че о 
свом пре о бра же њу, пре зир но су од ма хи ва ли сво јим ру ка ма док им се у 
зе ни ца ма по ја вљи ва ла згу жва на по сте ља и ње но за ми шље но на го те ло.

 на сво ја пи та ња, од њих, на рав но, ни је до би ја ла од го во ре, јер се од 
пу сти ње не до би ја кап ки ше усред же ге. из да на у дан све се ви ше по-
све ћи ва ла чи та њу у сво јој со би са ста рим кла ви ром. Ре ђа ли су се но-
ви љу ди у ње ном жи во ту, исти на, они јој ни су мо гли пру жи ти прст или 
му шки до дир али су је ипак та кли мно го ду бље од свих оста лих ње них 
до та да шњих парт не ра. сем Би бли је упи ја ла је у се бе Хе мин гве ја, Ка зан-
ца ки са, син ге ра, Хе сеа, Шек спи ра, ор ве ла и Руш ди ја, чак је сти гла и до 
иб зе на, тол сто ја те, на кра ју, и до са мог До сто јев ског, али ни су из о ста-
ли ни ро ма ни књи жев ни це Перл Бак. По себ но јој се до пао Ра бин дра нат 
та го ре. све је ви ше по ред Пинк Флој да, ван ге ли са, Мај ка олд фил да и 
Ле о нар да Ко е на слу ша ла кла си ку: Мо цар та, Ба ха и Чај ков ског не из о-
ста вља ју ћи ни Гер шви на. оста ја ла је све ви ше са ма али не и уса мље на. 
жи вот јој је по стао пу ни ји и мно го ин те ре сант ни ји, со ба јој се на пу ни ла 
ми ром и бла го ста њем као ни ка да ра ни је. жи ве ла је за са да шњост, ко ја 
се гу би ла у соп стве ном тре ну про ла зно сти. Ужи ва ла је у све му то ме али 
на пот пу ни и пра ви мир још ни је на и шла, јер док је чи та ла Је ван ђе ље, 
пред њом је све вре ме леб део не ви дљи ви, на слу ће ни лик Бе лог Ан ђе ла 
са фре ске, ко ји ју је ма мио и оста вљао без ре ше ња и од го во ра на тај ну 
ње го ве по ја ве и ме ста ње го вог на ла же ња. Пи та ње се да ло са мо од се бе, 
ме ђу тим, тре бао се уз бра ти ва ља ни слог, ко ји ће раз ре ши ти за го нет ку. 
но ћу, ка да би се бу ди ла, при слу шки ва ла је нео д го нет ну те, не чуј не, али 
опи пљи во бли ске, про сто при сво је не и усво је не а, у ства ри, ни ка да ра-
ни је до жи вље не и слу ша не ме ло ди је. све је ви ше при ме ћи ва ла ства ри 
ко је до та да ни је опа жа ла, на тај на чин, уви де ла је и при зна ла са мој се би 
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да и она са ма по се ду је мно штво гре ша ка. сво јим ро ди те љи ма још ни је 
би ла у ста њу да опро сти. По ку ша ва ла је да сво јим про бле ми ма ста не 
на крај и да учи ни све ка ко би сво је гре шке по пра ви ла или их, ба рем, 
све ла на ми ни мум. ни је би ло ла ко. но, све то, за њу ни је пред ста вља ло 
не ре ши ви про блем. Уско ро је на пу сти ла и рад но ме сто, и за у век се опро-
сти ла од уго је ног ше фа са жу тим зу би ма. ни је стра хо ва ла, јер је осе ћа ла 
у се би си гур ност, ко ја је про из ла зи ла из све ја сни јег са зна ња да је не ко 
ва зда чу ва и па зи. све је ја че њо ме овла да ла ста ло же ност и про ниц љи-
вост. ње на уро ђе на ин те ли ген ци ја јој је по мо гла да се сна ђе. А онај, уз-
бур ка ни мла да лач ки пе ри од, за у век је остао иза ње. и ни је се освр та ла, 
баш као што ни пти це се ли це не гле да ју уна зад, већ при хва та ју и уси шу 
но ви зов про стран ства и да љи не без трун ке дво у мље ња или евен ту ал-
ног стра ха. Кре ну ла је на пут ода кле не ма ви ше по врат ка. сре ћом, ни је 
има ла на ви ку да ту гу је за про шло шћу. њен си ви ма чак је, склуп чан на 
те ле ви зо ру, то нај ви ше при ме ћи вао и знао. све је уче ста ли је од ла зи ла у 
ти ши ну би бли о те ка и ли ста ла и усва ја ла раз не књи ге о ре ли ги ја ма све-
та и о умет но сти; све то бе ше скуп по ку ша ја мно гих људ ских ге не ра ци ја 
да се до сег не и до мог не до су шти не жи во та. Зна ње се та ло жи ло кап по 
кап, по го то во, ка да се ра ди ло о са зна њу нај бит ни јих ви до ва ствар но сти, 
чи ји је је ди ни циљ: об ма на. Па ипак, у ње ној под све сти и на да ље су се 
не у мор но го ми ла ли зна ко ви са ко ји ма ни је зна ла ка ко да се но си, бе ху 
то све уче ста ли је сли ке и гла со ви не раз ја шње них сно ва.

 У би бли о те ку је од ла зи ла сва ко га да на, у би феу се упо зна ла са ра-
зним де вој ка ма и мла ди ћи ма, ко ји су тра га ли за сво јим пу те ви ма би ти-
са ња. Би ло их је сва ко ја ких: од па ће ни ка и љу би те ља умет но сти, пре ко 
на ив них и до бро на мер них љу ди, све до при глу пих нам ћо ра и пер верз-
ња ка. Ме ђу тим, тре ба да се при зна да је у том би феу сре та ла и би стре 
и ве о ма на чи та не осо бе, ко је су јој ла ко од го ва ра ле, са реч-две, на ње на 
за мр ше на пи та ња. Че сто би оста ја ла за па ње на пред њи хо вим од го во ри-
ма, ме ђу тим, ни ка да ни је при да ва ла ве ћи зна чај све му то ме. на ста ви ла 
је мар љи во да ра ди и да учи.

 и та да се де си ло чу до.
 Пи ја ни глу мац, са пот пу но не по зна тим ре но ме ом, али са ду бо ким 

уве ре њем да ће ње гов – за са да не схва ће ни и не при ме ће ни – та ле нат 
не ви ђе ном бр зи ном да се до мог не ви си на Бро две ја или Хо ли ву да, по ла-
ко је ис пи јао сво ју рет ку ка фу. Био је при мет но нер во зан, јер је – по свом 
ка зи ва њу – тре бао још ве че рас да на у чи мо но лог, на рав но, ни ког дру гог: 
до са мог Ха мле та. на глас је об ја шња вао на о ко ло сви ма, ка ко Хенк, ина че 
ње гов при сни при ја тељ – до ово га ча са та ко ђе пот пу но не по знат ре жи-
сер – има на ме ру да при ка же на свој ствен на чин Шек спи ро вог „мла дог 
Дан ца у цр ном”. но, уме сто цр не одо ре, Хенк је за ми слио да Ха мле та об-
у че у бе ло ру хо: као ан ђе ла, ко ји ће има ти су штин ски су про тан од нос 
пре ма сво ме жи во ту и суд би ни. Уме сто да, по мо ћу пу ту ју ћег по зо ри шта, 
ис те ру је исти ну о уби ству сво га оца и ро до скрв ну ћа сво је мај ке, у ре жи-
ји мла дог ре жи се ра, Ха мле ту је пред ви ђе но да, јед но став но, сви ма њи ма 
опро сти. Хенк је ре шио да то оба ви на сле де ћи на чин: за ми слио је да по-
ста ви је дан огро ман екран иза са мих про зир них ку ли са. на екра ну би се 
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по ја вио филм ко ји би слу жио као на из ме нич на по за ди на, та ко би це ла 
тра ге ди ја по че ла и за вр ши ла као у свим по зо ри шти ма, али би се исто-
вре ме но на сце ни по ја вио и филм с ци љем да се по ја ча дра ма тич ност. 
на сце ни би се по ја вио са мо је дан умет ник са хи ља ду ли ца. та ко би тај 
је дан јед ни ни глу мац био Ха млет и Кла у ди је, Хо ра цио и Ла ерт, па чак и 
кра љи ца и мла да офе ли ја, не из о ста вља ју ћи, на рав но, ни до брог али не-
срећ ног Јо ри ка.

 За Де вој ку је све то би ло ве о ма ин те ре сант но али исто вре ме но и сме-
шно. Под сме хи ва ла се том не по зна том Хен ку и овом не срећ ном глум цу 
– по све му су де ћи не ком ита ли ја ну, мо жда по том ку не ког про ла зног ма-
фи ја ша још из вре ме на про хи би ци је – јер су обо ји ца би ли мно го ва жни, 
као да су про сто не за мен љи ви. се бе су већ та да, са мо у ве ре но пред ста-
вља ли као бу ду ће зве зде, је ди но им је још пре о ста ја ло да бу ду при ме-
ће ни и од стра не не ког це ње ног ре жи се ра или углед ног про ду цен та и 
успех би се, по њи хо вом уве ре њу, од то га мо мен та већ сам по се би под-
ра зу ме вао.

 та да се, са свим нео че ки ва но, у би феу на те ле ви зиј ском екра ну, без 
то на, по ја вио лик ње ног Бе лог Ан ђе ла. Пи ја ни глу мац је ус хи ће но – са 
по гле дом пре тр па ним пи та њи ма – сво јим ду гим пр сти ма упро ка сли ци: 
„ето, то је… то је Хен ков ан ђео… овај, ми слим… сра ње… тај про кле ти Ха-
млет у бе лом… то ће би ти по ста вље но на сце ни… та ко по чи ње тра ге ди-
ја… ох, сра ње… тај Хенк…?!

Воз са ве сти (2005), Рас кр шће (2006)

ова два ро ма на има ју за око сни цу по је дан 
ствар ни до га ђај:

1. кал ва ри ју оп та на та из Ба та ње,
2. пре ла зак сан то вач ких ка то ли ка у пра во-

сла вље.
Пи сац по ста вља се би за да так да на осно ву до-

ку ме на та и пре да ња ре кон стру и ше и при по ве-
дач ки ожи ви те до га ђа је и љу де у њи ма.

При По вет ке

Збир ке при по ве да ка: Згу жва но до ба (при по-
вет ке, 2001), Пре во зник тај ни (2005), Бу дим ске 
при че (2007). 

Пр ве две збир ке са др же при че из обла сти 
фик ци је, ко ја се ов де увек гра ни чи с фан та сти-
ком а че сто и за ко ра чу је у ње ну област.

тре ћа збир ка по ла зи од ствар них лич но сти и 
ствар них до га ђа ја, ко је он да пи шче ва има ги на-
ци ја до гра ђу је и до пу њу је. корице романа о батањцима
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драган јаковљевић
(1965)

Ро ђен је у Кра гу јев цу, од сре ди не 1990-их жи ви 
у Бу дим пе шти. По про фе си ји но ви нар, у Бу дим пе-
шти са рад ник „срп ских на род них но ви на ма”, по-
том са рад ник и глав ни уред ник „срп ских не дељ-
них но ви на”. Књи жев на де ла об ја вљу је од кра ја 
по след ње де це ни је 20. ве ка.

Књиге: Пе шта ре ња (записи, 1999), Гост (пе-
сме, 2001), Три пра се та (са ти рич на пу бли ци стика, 
2002), Џе звар (ро ман, 2006), Ча јан ка са је же ви ма 
(днев нич ки за пи си, 2009), Иса и ја (ро ман, 2009), 
Наиђе тренутак (мултимедијална поезија, 2011).

на слов књи ге Пе шта ре ња ука зу је на град у ко-
јем су тек сто ви на ста ја ли. Упознавајући своју нову 
жи вот ну сре ди ну, аутор от кри ва и оно што ста рим 
жи те љи ма, због на ви ке, ви ше не па да у очи. ево 
неколико примера из Пештарења:

Стран пу ти ца
тек ка да је трам вај сти гао на по след њу ста ни цу, при ме тио сам да сам 

сео у по гре шно во зи ло. та гре шка се још и да ис пра ви ти, али шта би ва 
ка да се та ква не смо тре ност до го ди у жи вот ним окви ри ма?

Де спо то ви ца
Про ла зе ћи бу дим ским ули чи ца ма, за стао сам са гру пом су на род ни-

ка да ви дим ку ћу ко ја је не ка да дав но при па да ла де спо ту сте фа ну Ла за-
ре ви ћу. ве ћи на из гру пе је прет по ста ви ла да је уну тра му зеј, али је на 
јед ној од две пло че ко је се та мо на ла зе пи са ло да је у згра ди сме ште но 
оде ље ње Ма ђар ске ака де ми је на у ка.

Мој по зна ник ипак ни је одо лео да не про мо ли гла ву кроз отво ре ни 
про зор. не знам ко је у том тре нут ку био ви ше из не на ђен – он, ко ји је 
уну тра ве ро ват но оче ки вао са мог де спо та, или же на с па пи лот на ма на 
гла ви, ко ја је, угле дав ши не по зна тог по сма тра ча, хи тро ско чи ла са свог 
фран цу ског ле жа ја и са су ла му у ли це го ми лу по грд них ре чи.

По мах ни та ли трам вај
Про шле но ћи је, ка жу, по мах ни та ли трам вај у осмом квар ту кре нуо 

без во за ча и за у ста вио се не ко ли ко ста ни ца да ље, у јен де ку рас ко па не 
неп син хаз ули це. По штен свет ће од са да мо ра ти да има на уму да га у 
сит ним са ти ма ви ше не вре ба ју са мо раз бој ни ци, си ле џи је и ал ко си.

Ро ман Џе звар има пра во ли ниј ску, мо дер ну аван ту ри стич ку и по ма-
ло кри ми на ли стич ку рад њу. Рас плет је за ни мљив и из не на дан.
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Ро ман Иса и ја има мо за ич ну струк ту ру, са зда ну од де ло ва ко ји има ју 
и са мо стал ну рад њу и струк ту ру. ево један одломак из романа:

У тре нут ку тог стра шног „ију ју”, кроз гла ву ми је про шло да сам од 
сво га де де, као ма ли, а и мно го пу та ка сни је, слу шао нај не ве ро ват ни је 
при че о дре ка ли ма. та ко су ста нов ни ци се ла на до мак мог род ног гра да 
на зи ва ли спо до бе ко је су но ћу ис пу шта ле нај стра шни је, не ар ти ку ли са-
не гла со ве и њи ма уно си ли не мир у до мо ве се ља на. 

Ур ли ка ње је увек до ла зи ло из прав ца гу сте шу ме ко ја по кри ва обли-
жњи брд ско-пла нин ски ве нац. Мој де да и ње гов отац ба ви ли су се снаб-
де ва њем град ског ста нов ни штва огре вом. се кли су и из вла чи ли др ва са 
сво јих по се да на пла ни ни, а у том по слу ни ка да ни су мо гли да ра чу на ју 
да ће ку ћи сти ћи пре мра ка. Че сто ни пре зо ре. У лет њим ме се ци ма, са-
вла да ни умо ром, че сто су но ћи ва ли на скро ви тим ме сти ма у шу ми или 
на про план ци ма оба сја ним ме се чи ном. А у тим при ли ка ма се, пре ма де-
ди ној при чи, зна ло: у не ко до ба но ћи, ето ти дре ка ла. од си ли не ње го ве 
дре ке, го во рио је де да, сва је шу ма по дрх та ва ла, а све ја ру ге је ча ле. 

ни ка да ми, ме ђу тим, ни је при знао да га је та да би ло страх. жа лио је 
је ди но што ни ка да ни је мо гао да зна са ко је стра не га оп се да та спо до ба, 
па ни је знао ни ку да би по тр чао да је ло ви. Гла со ви су, по ње го вој при-
чи, до ла зи ли са свих стра на исто вре ме но, и уно си ли пот пу ну по мет њу у 
ње го ве пла но ве да се лич но об ра чу на са тим шум ским ство ре њем, ко је 
су се ља ни за ми шља ли као би ће до не кле на лик чо ве ку, а од не кле ву ку, 
пти ци кре шта ли ци, сле пом ми шу и ор лу за јед но. 

Би ло је и оних ко ји су чвр сто ве ро ва ли да се то не ко од дав но умр лих 
се ља на, ко зна због ка квих и чи јих ду го ва око мио на сво је не ка да шње 
ком ши је, па их сво јим ноћ ним пи ром под се ћа да је све вре ме ту не где и 
да па жљи во мо три на њих. 

Ма да су у ме ђу соб ним раз го во ри ма дре ка ло сма тра ли ду шма ни ном, 
се ља ни ни су ве ро ва ли да је оно ту без раз ло га. У ње го вим са бла сним 
ја вља њи ма на слу ћи ва ли су опо ме ну. ни је би ло ку ће у ко јој се ба рем јед-
ном ни је по ве ла при ча о то ме ко ја би и чи ја мо гла би ти кри ви ца због 
ко је их дре ка ло про го ни.

ипак, тај вам пир или чо век-вук ни ка да ни је ула зио у се ло. не због то-
га што је ско ро сва ки до ма ћин имао ба рем по јед ну ло вач ку пу шку, јер 
пуц њи ко ји су се но ћу раз ле га ли из прав ца се ла пре ма шу ми ни ка да ни су 
пре ки да ли ур ли ка ње. Дре ка ло би за ћу та ло тек ка да би ба рем по ла се ла 
због ње го ве ви ке по па ли ло ноћ не лам пе. Пла ши ло се, ка жу, све тло сти.

ни ко по у зда но не зна због че га је ви ше ве ков на ноћ на дре ка из шу-
ме од јед ном иш че зла. Де да је ка сни је, са се том у гла су, го во рио ка ко 
се њи хо во дре ка ло не где за ву кло и за то кри вио ауто мо би ле и град ску 
елек тро ди стри бу ци ју. Јер, по ње го вом ду бо ком уве ре њу, та ква ство ре-
ња ни су под но си ла ја ку све тлост ко ја је у се ло сти гла за јед но са мон те-
ри ма елек трич них ка бло ва, ни ти бу ку ауто мо бил ских мо то ра. ни ка да, 
ме ђу тим, ни је пре стао да ве ру је да је дре ка ло и да ље у шу ми на до мак 
се ла, да чу чи у не ком скро ви шту и че ка свој час, ко ји ће кад-тад по но во 
куц ну ти.
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ми лан Степанов
(1967)

Ро ђен је у Ђе ру, за вр шио срп ско хр ват ску гим-
на зи ју у Бу дим пе шти, ди пло ми рао у Бе о гра ду (ју-
го сло вен ске књи жев но сти и оп шта књи жев ност), 
док то ри рао у Бу дим пе шти, ра дио као лек тор и 
пре да вач на Фи ло зоф ском фа кул те ту и Учи тељ-
ском фа кул те ту у Бу дим пе шти, био уред ник ру-
бри ке за кул ту ру по том глав ни уред ник „срп ских 
на род них но ви на”. 

За гра де (1994, збир ка пе са ма) – пе сник без оду-
ше вље ња ре ги стру је рас по ло же ња чо ве ка по то ну-
лог у град ску ци ви ли за ци ју или исто риј ску про-
шлост; пе снич ку тра ди ци ју посматра са дистанце 
и са иронијом.

Ре френ мла дих пе сни ка

пе ва мо о смр ти 
а мер ка мо жи ве 
да ли нам се ди ве

На пев ста рих пе сни ка

при но си мо смр ти 
сти хо ве а жр тве 
не би ли пе сма ма 
оп чи ни ли мр тве

Жи вот оца Ра до вана (1994, би о гра фи ја мо хач ког све ште ни ка) – 
аутор је за бе ле жио и при ре дио за штам пу ауто би о граф ско ка зи ва ње 
сво га де де. По след ња ре че ни ца: „не ка да је Мо хач био се ди ште епи ско-
па, а са да ви ше ни све ште ни ка не ће би ти. то је, ви диш, исто ри ја.”

Ма у зо леј (1997, ро ман) – жи вот (и смрт) мла дих вој ни ка за вре ме ра-
то ва 1990-их у Ју го сла ви ји ко ја се рас па да.

При мер: од ло мци из ро ма на (стр. 33–35):

По но во има мо стру је! Цео да на шњи дан сам про вео у ки но-ка би ни 
пу шта ју ћи фил мо ве. на у чио сам да ру ку јем ки но-про јек то ром из не на ђу-
ју ће ла ко. Увла чио сам у ње га филм ске тра ке, јед ну за дру гом, не ма ре ћи 
за ре до след.

на плат ну су ре дом ис кр са ва ли и тре пе ри ли ис кр за ни, цр но-бе ли 
сним ци. сле то ви, пар ти за ни, рад не ак ци је, вој не па ра де, ру ко ва ња и од-
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ли ко ва ња, уни фор ми са ни пи о ни ри, за ста ве, и оруж је у свим ко ли чи на-
ма. У мо за и ку ми се от кри ва ла чи та ва на ша ту жна исто ри ја. Ра то бор но-
ми ро љу би ве па ро ле, пе сни це на сле по оч ни ца ма, сме шне сце не ско ро је-
вић ког ра сип ни штва, оба ве зног оп ти ми зма и не пре ста ног по ка зи ва ња 
ми ши ћа. Мир но доп ска сла вља и рат ни ужа си, на из ме нич но, без ика квог 
си сте ма. Че сто је би ло не мо гу ће уста но ви ти где пре ста је све ча ност и 
по чи ње уби ја ње. Као да су сви ти фил мо ви сни мље ни у кру гу јед не џи-
нов ске ка сар не.

У ства ри, по ми слих, чи та ва на ша до мо ви на и је сте би ла не ка вр ста ка-
сар не. на ши ма тор ци, пр во бор ци и удар ни ци, уре ди ли су је по соп стве-
ном уку су, као вој ни са на то риј за рат не ве те ра не.

А са да од ње них ру ше ви на гра де се би ма у зо леј.

*
на ста ва је у по след ње вре ме по ста ла нео збиљ на. Про фе со ри та ман 

кре ну с пре да ва њем, а ми уба ци мо те му: шта ако до ђе до ра та. то увек 
па ли, по го то во код ци вил них про фе со ра, са рај ли ја. они уми ру од сме ха. 
Ма ка кав рат! овај град не мо же да се по де ли!

А ми ле по узме мо план гра да и по ка зу је мо им ка ко мо же. овај кварт 
ср би ма, овај део Му сли ма ни ма, и та ко да ље. Рас пра вља мо о то ме, док 
не про ђе час.

нај сме шни ја је би ла про фе сор ка со ци о ло ги је. Мла да же на, мно го сим-
па тич на. Увек обла чи не ке крат ке сук ње, а има пре ле пе но ге па смо на 
ње ним ча со ви ма стал но на по ду. Час нам ис пад не хе миј ска, час нам се 
от ко тр ља гу ма за бри са ње... она се не бу ни: или не ка пи ра ствар или јој 
го ди на ша па жња.

и њу смо ло жи ли: би ће ра та. она не ве ру је:
– Хај де, де цо, шта ви о то ме зна те!
Ми јој об ја шња ва мо, упа да мо јед ни дру ги ма у реч: ср би ће да узму 

или џу, До бри њу, Гр ба ви цу, вра це... А овај део гра да ће да се по де ли. Кре-
не мо да јој по ка зу је мо по ули ца ма где ће би ти ли ни је раз гра ни че ња. 
она гле да и од јед ном по ка же на кар ту, пра снув ши у смех:

– Јао, па ја жи вим баш у овој ули ци! он да ја не ћу би ти ни та мо ни 
ова мо!

сме је нам се из све га ср ца, а ми је и да ље ло жи мо: та ко ће би ти, же но, 
са свим си гур но! Го то ва ствар!

Али она се са мо сме је, и сме је, ве се ло, као клин ка.

*
Чи та ве но ћи ни је ис па ље на ни јед на гра на та, а ни сам чуо ни пу шка ра-

ње. Као да су сви узе ли дан од мо ра. Ме ни се, ме ђу тим, не од ма ра. Раз ми-
шљао сам о ева ку а ци ји, ко ју по след њих да на све ви ше по ми њу. Шта ће 
да се де си ако за и ста оде мо ку ћи? При ла го дио сам се ра ту из не на ђу ју ће 
ла ко, мо гу ли исто та ко ла ко да се при ла го дим и ми ру? то је исто као 
ка да би не ко по ку шао да се вра ти у соп стве но де тињ ство. Ка ко ћу да 
се спо ра зу мем са сво јим вр шња ци ма ко ји ни су про шли оно што сам ја 
про шао? они су са да клин ци у од но су на ме не. Де ца. Ка ко да од го во рим 
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на њи хо ва сил на не су ви сла пи та ња ве за на за рат? Ка ко да им об ја сним 
бу ку и – што је још те же – ти ши ну? 

Ми слим на ти ши ну ко ја ме тре нут но окру жу је. ово је пре ви ше ти ши-
не и то не са мо за то што смо про те клих да на на ви кли на екс пло зи је. сто-
јим на ход ни ку, по ред раз лу па ног про зо ра и по сма трам са ра јев ску ноћ. 
не ства ран при зор. Цео град без стру је, у пот пу ном мра ку, без ика квих 
зву ко ва. не са мо што се не чу ју де то на ци је, не ма ни дру гих гла со ва: ни 
ви ке, ни сме ха, ни пе ва ња, ни сва ђа, ни бру ја ња ауто мо би ла, ни му зи ке 
из ка се то фо на, ни еха фуд бал ских утак ми ца с те ле ви зи је, ни кр ча ња ра-
ди ја. ни пти це се не ја вља ју, чак ни пре ко да на: одав но су се од се ли ле, 
као да је по зна је сен, а не про ле ће. ноћ ни град је пре са мо не ко ли ко не-
де ља ли чио на ко шни цу, а са да ли чи на на пу ште ни, ча ђа ви оси њак из 
ко јег су ди мом ис те ра ни осо ви. Ка кав пре о крет за та ко крат ко вре ме! 
Рат је не ве ро ват но моћ на ствар, мно го, мно го моћ ни ја од ми ра.

окру жу је ме са бла сна ћут ња там них обри са згра да на ме се чи ни. Као 
да су сви гра ђа ни, уга сив ши све тла, на пу сти ли свој дом и оти шли у не-
по зна том прав цу.

По сма трам зве зде ка ко рав но ду шно си ја ју у ве дрој про лећ ној та ми и 
ни је ми те шко да за ми слим се бе као по след њег ста нов ни ка на пу ште ног 
гра да, или, чак, на пу ште не пла не те.

не ко ме је за бо ра вио ов де, у глу вој но ћи, у сред све ми ра.

књижевно вече у „ђуриној кући” (београд, скадарлија): седе Мома димић, Предраг 
степановић, Милан степанов, Миодраг Матицки и Петар Милошевић
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ПојМовник

дефиниције Стручних израза и појмова

АвАн гАр дА — (од фран цу ске сло же ни це ко ја зна чи „прет ход ни-
ца”, avant-gar de – „пред-гар да”) за јед нич ки на зив за раз не умет-

нич ке прав це ко ји на сту па ју по чет ком 20. ве ка и но се сво је по себ не 
на зи ве. Њи хо ва за јед нич ка цр та је не ги ра ње свих ра ни јих умет нич-
ких пра ва ца (па и сва ког прет ход ног изма) и раз би ја ње фор ме.

дА дА и зАМ — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи – на деч јем је зи ку 
– „ко њић за њи ха ње” али ни је ис кљу че но да је на зив из ве ден 

из ру мун ске ре чи ко ја зна чи „да”) умет ност скан да ла и про во ка ци је 
под ге слом „што ви ше бе сми сле но, то бо ље” и с на ме ром да ру ше 
све што по сто ји: и умет ност и дру штво. – ја вља се у дру гој по ло ви ни 
1910-их го ди на.

дрА МА АП сУр дА — (дру ги део на зи ва је од ла тин ске ре чи ко ја 
зна чи „не мо гућ”, „ло гич ки не мо гу ћан”) књи жев ни пра вац од по-

чет ка 1950-их го ди на, при ка зу је жи вот као бе сми сли цу и не мо гућ ност 
ра зум не ко му ни ка ци је ме ђу љу ди ма.

ег зи стен Ци јА ли зАМ — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „бит”, 
„би ти са ње”, „по сто ја ње”) фи ло зоф ски пра вац сре ди ном 20. ве-

ка, од ба цу је фи ло зо фи ју ме та фи зи ке и исто ри је, а ис ти че ва жност 
би ти (по сто ја ња) чо ве ка као по је дин ца.

екс Пре си о ни зАМ — (од ла тин ске ре чи ко ја зна чи „из раз”) су-
прот но од им пре си о ни зма ко ји из ра жа ва спо ља шње ути ске, екс-

пре си о ни зам из ра жа ва уну тра шње до жи вља је, ми сли, не ми ре, ви зи-
је. – из раз не сме да бу де под ре ђен ша бло ни ма фор ме, не го умет ник 
тре ба да се из ра жа ва ка ко му дик ти ра уну тра шњи до жи вљај. – У сли-
кар ству се екс пре си о ни зам ја вља по чет ком 20. ве ка, у књи жев но сти 
1910-их го ди на.

есеј — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „по ку шај”) рас пра ва у ко-
јој се из но се ауто ро ви лич ни ста во ви и ути сци о не ком пи та њу 

жи во та или умет но сти. Че сто је те шко по ву ћи гра ни цу из ме ђу есе ја и 
сту ди је. – У срп ком је зи ку се за есеј ко ри сти и из раз „оглед”.
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из Ми — (од за вр шет ка „-изам” у на зи ви ма по је ди них пра ва ца 
аван гар де) си но ним за аван гар ду. нај ва жни ји „из ми”су ку би зам, 

фу ту ри зам, екс пре си о ни зам, да да и зам и над ре а ли зам.

кА ли грАМ — (сло же ни ца од грч ких ре чи ко је зна че „ле по та” и 
„сло во, знак”) ви зу ел на пе сма чи је ре чи оцр та ва ју не ку фи гу ру.

крА тАк ро МАн пре лаз из ме ђу но ве ле и ро ма на; од ро ма на се 
раз ли ку је ма њим оби мом, ма њим бро јем ли ко ва и ма ње раз гра-

на том рад њом. (та чан ар шин за ме ре ње ова квих ства ри, на рав но, 
не по сто ји.)

кУ би зАМ — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „коц ка”, „куб”) пр ви у 
ре ду аван гард них „иза ма”, ја вља се у сли кар ству пр вих го ди на 

20. ве ка. ку би сти не сли ка ју ства ри по њи хо вом из гле ду, не го по њи-
хо вој струк ту ри. У при ро ди не ма са вр ше ног кру га, али по јам кру га 
је са вр шен (круг). та ко ђе по ку ша ва ју да пред мет учи не ви дљи вим 
исто вре ме но са свих стра на, да кле опет раз ли чи то од оно га ка ко се 
пред мет обич но ви ди, али она ко ка ко пред мет за пра во по сто ји.

МА ни Фест — (од ла тин ске ре чи ко ја зна чи „про глас”) про грам-
ски текст не ког књи жев ног или ши рег умет нич ког по кре та, стру-

ја ња, стил ског прав ца, гру пе, шко ле. У ма ни фе сту се са же то ис ка зу ју 
ци ље ви и опре де ље ња до тич ног по кре та. Ма ни фе сти се огра ђу ју од 
дру гих умет нич ких пра ва ца (нај че шће од оних ак ту ел них, вла да ју-
ћих). за то су ма ни фе сти вр ло че сто фор му ли са ни по ле мич ки, јер од-
би ја ју све што се не сла же с њи хо вим про гра мом. (Мо же се ре ћи да 
је ма ни фест исто што и арс по е ти ка, са мо је он на пи сан у про зи.) – У 
до ба „иза ма” би ло је на ро чи то мно го ма ни фе ста. 

Мо дер ни зАМ — умет ност пр ве по ло ви не 20. ве ка, ко ја из ра жа-
ва осе ћа ња и ми сли мо дер ног чо ве ка и ша ре ну сли ку мо дер-

ног до ба, за ко је је ка рак те ри стич на про тив реч ност из ме ћу ства ра-
ња ве ли ких но вих вред но сти (ци ви ли за циј ских: на уч них, тех нич ких, 
ин ду стриј ских) и ра за ра ња ста рих вред но сти (мо рал них, мен тал них, 
естет ских). – књи жев ност мо дер ни зма ре а гу је на ову но ву и сло же ну 
си ту а ци ју та ко да и са ма по ста је но ва и сло же на. за то је „мо дер ни-
зам” ви ше збир ни по јам не го пре ци зна ка те го ри ја.

Мон тА ЖА — (од фран цу ске ре чи ко ја зна чи „са ста вља ње”) је-
дан од нај че шћих на чи на по сти за ња си МУл тА ни зМА са ста-

вља њем де ло ва раз ли чи тих ми сли и исто вре ме них сце на са раз ли-
чи тих ме ста.
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нАд ре А ли зАМ — (по ср бљен об лик фран цу ске ре чи ко ја зна чи 
„над ре ал но”) умет нич ки пра вац у зна ку тра га ња за оним што је 

иза и из над ви дљи ве ствар но сти: за оним што се чо ве ку от кри ва у 
ма шти и сну. – ја вља се у Фран цу ској сре ди ном 1920-их го ди на.

ПА ро ди јА — (од грч ке ре чи ко ја зна чи „су прот на пе сма”) ху мо-
ри стич ко, по дру гљи во опо на ша ње не ког књи жев ног де ла или 

пи сца или сти ла. као ка ри ка ту ра у цр та њу, књи жев на па ро ди ја пре те-
ра но ис ти че ти пич не осо би не исме ва ног пред ме та.

По зни Мо дер ни зАМ је про ду же так су шти не ра ни јег мо дер ни-
зма, али у но вој си ту а ци ји и у но вим об ли ци ма.

Пост Мо дер ни зАМ —  мо дер ни зам, ми нус оба ве зе. за то вла да-
ју о пост мо дер ни зму две те о ри је: 1. не ки ми сле да је пост мо дер-

ни зам по че так но ве ве ли ке епо хе, 2. дру ги сма тра ју да је пост мо дер-
ни зам по след ња фа за мо дер ни зма.

Про зА У трА Пе ри ЦА МА — (од ла тин ске ре чи ко ја зна чи „ди-
рек тан, управ ни го вор” и од ен гле ске ре чи ко ја зна чи „ло вац на 

кр зна ре”) под вр ста про зне књи жев но сти. го во ри о жи во ту мла дих и 
сред стви ма ко ја су ка рак те ри стич на за го вор омла ди не. глав ни ју нак 
је нај че шће исто ве тан с при по ве да чем, ко ји да кле го во ри у пр вом 
ли цу јед ни не. он је обич но у рас ко ра ку или чак су ко бу с вла да ју ћим 
нор ма ма и оби ча ји ма. то је су коб ге не ра ци ја и су коб раз ли чи тих од-
но са пре ма све ту. (на зив „про за у тра пе ри ца ма” по ти че од за гре бач-
ког књи жев ног кри ти ча ра Алек сан дра Фла ке ра.) 

ро МАн о УМет ни Ци МА — под вр ста ро ма на (а мо же би ти и но-
ве ле). од ли ку је се по себ ном те ма ти ком: при ка зу је жи вот не ког 

умет ни ка, а кроз то при ка зу је жи вот „умет ни ка” уоп ште. осно ву чи ни 
осе ћа ње раз ли ке (раз ли чи то сти) умет ни ка и оста лих („обич них”) љу-
ди. раз ли ка се не пред ста вља оба ве зно као вред но сна оце на, то јест 
умет ник ни је „бо љи” или „вред ни ји” од дру гих љу ди, али је дру га чи ји. 
од те раз ли ке пак он че сто па ти, са му је и жу ди за обич ним жи во том. 
Али ње го ва суд би на је дру га чи ја и не ма мо гућ но сти да је ме ња и да 
по бег не од ње. за то су ро ма ни о умет ни ци ма че сто тра гич ни.

си МУл тА ни зАМ — (од ла тин ске ре чи ко ја зна чи „за јед но, исто-
вре ме но”) мо за ич но пред ста вља ње исто вре ме них до га ђа ја на 

ра зним ме сти ма. По сту пак је ка рак те ри сти чан на ро чи то за аван гард-
ну умет ност – сли кар ство и књи жев ност – 20. ве ка, уну тар ње за ку би-
зам и екс пре си о ни зам.
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сУ МА трА и зАМ — (од име на су ма тре, остр ва у ин диј ском оке а-
ну) по се бан изам Ми ло ша Цр њан ског: књи жев но из ра жа ва ње 

ду бљих, ра ци о нал но не у хва тљи вих – ко смич ких и над ре ал них – ве за 
у по сто ја њу.

ФУ тУ ри зАМ — (од ла тин ске ре чи ко ја зна чи „бу дућ ност”) умет-
нич ки пра вац ко ји је био из раз опо је но сти на уч ним и тех нич ким 

на прет ком; про па ги рао је иде ју да у име бу дућ но сти тре ба сру ши ти 
све ста ро и хра бро ићи но вим пу тем. – У умет но сти се то из ра зи ло у 
од ба ци ва њу ра ни јих фор ми и у тра же њу но вих из ра жај них об ли ка.

ХиПертекст — (од грчке речи која значи „преко”, „изнад” и од 
латинске речи која значи „ткање”) дигитални текст чији су делови 

међусобно повезани у рачунару или на интернету. одређеним, врло 
једноставним техничким поступком (додиром „миша”, „кликом” на 
одређено место) с једног дела текста „скачемо” на друго место, јер 
аутор та два места по некој логици међусобно повезује. ова техничка 
новост настаје у доба рачунара и, наравно, није књижевног порекла. 
Међутим, крајем 20. века и књижевност реагује на ову нову могућност. 
Појављују се дела писана у хипертексту.
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Џе ром Дејвид селинџер 145
Антун Шољан 148
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СРп СКИ НЕОМОДЕРНИЗАМ 150

оп шти пре глед раздобља 150
По ли тич ка и ду хов на си ту а ци ја после Другог светског ра та 150
Ша ре ни ло књи жев них пра ва ца 151
вас ко Попа 152

„Коњ” 153
„По знан ство” 155
„У пе пе ља ри” 159
„Да ле ко у на ма” 161
„игре” 163
„Ус прав на зе мља” 168
„Зе маљ ско са зве жђе” 172

Ми о драг Па вло вић 175
„ви хор” 176
„епи таф сло вен ског пра пе сни ка” 180

сте ван Раичковић 185
„Ка ме на успа ван ка” 186

Бран ко Миљ ко вић 189
„Уза луд је бу дим” 190

До бри ца Ћосић 192
„Да ле ко је сун це” 193
„Ко ре ни” 196
„вре ме смр ти”  198

Ме ша селимовић 200
„Дер виш и смрт” 201

Да ни ло Киш 205
„Ба шта, пе пео”  207
„ен ци кло пе ди ја мр твих” 209

Бран ко Ћо пић, иван в. Ла лић, Борислав Пекић, Душан Ковачевић  210

пОСТ МО ДЕР НИ ЗАМ 215

Општецртераздобља 217

ЕВРОп СКИ пОСТМОДЕРНИЗАМ 219
Ге о граф ска и временска мапа 219
Ум бер то еко 220
Пе тер естер ха зи 221

СРп СКИ пОСТМОДЕРНИЗАМ 222
Ми ло рад Павић 222

„Ха зар ски реч ник” 222
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ДО ДА ТАК 227
Мо дерна и постмодерна српска књижевност у Мађарској 227
сто јан вујичић 230
Пре драг степановић 232
Пе тар Милошевић 236
во ји слав Галић 242
ни ко ла Радосав 243
Дра го мир Дујмов 244
Драган Јаковљевић 248
Ми лан степанов 250

Појмовник
Дефиниције стручних израза и појмова 253

Eng
ed

él
ye

zé
s a

la
tt!


	Blank Page



