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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Љиљана Ж. Пешикан–Љуштановић (1954)1            УДК: 821.163.41.09:012 Kleut M.
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српску књижевност 

САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕЛИНЕ2

Рад се бави монографијама и приређеним књигама Марије Клеут, 
које су посвећене изучавању усмене књижевности. Он трага за оним 
тематским преокупацијама, ставовима, закључцима и резултатима који 
обележавају истраживачки рад и научни допринос ове ауторке. Као 
носеће одлике научног рада Марије Клеут издвајају се: широк и слојевит 
обухват грађе, научна прецизност и скрупулозност у утврђивању 
чињеница, интерпретативни таленат и, пре свега, сагледавање предмета 
властитог изучавања у националном, јужнословенском и европском 
књижевноисторијском, поетичком и научном контексту, а као темељни 
доприноси њена књижевноисторијска, поетичка, тематска и значењска 
изучавања усмене епике, разматрање односа усмене књижевности и 
прелазних форми између усмене и писане књижевности, свестраније 
сагледавање и изучавање релативно занемарених жанрова усмене 
књижевности и утврђивање прецизније сaкупљaчке мaпе и доприноса 
мање познатих сакупљача усмeнe књижeвнoсти.

усмена књижевност, епска песма, јунак, историја, поетика, 
грађанско песништво, усмена лирика, једноставни облици, сакупљачи, 
збирке.

1 joljilja@gmail.com 
2 Истраживање на коме је заснован овај рад спроведено је у оквиру пројекта Аспекти 

идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (број 178005), који се, под 
руководством проф. др Горане Раичевић, спроводи на Одсеку за српску књижевност 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, уз финансијску помоћ Министарства 
просвете и науке Републике Србије.
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Широк и слојевит обухват грађе, акрибичност, интерпретативни 
таленат и, пре свега, прецизно сагледавање предмета властитог изучавања у 
националном, јужнословенском и европском књижевноисторијском, поетичком 
и научном контексту обједињује све књиге Марије Клеут посвећене изучавању 
усмене књижевности (монографије и приређене) – од студије Иван Сењанин 
у српскохрватским усменим песмама (Клеут 1987) до књиге Из Вукове сенке 
(Клеут 2012).3 Све ове књиге, па и поједини њихови сегменти, показују темељне 
квалитете научног рада Марије Клеут: широко сагледавање феномена којим се 
бави, тежњу да се детаљ усагласи са целином, поуздано заснивање истраживања 
са становишта грађе, широк увид у претходна истраживања, високо дотеран 
стил, који мири научну прецизност са сталном бригом о лепоти израза, те 
особени таленат да се опазе и издвоје значајне, а мање изучаване теме и области. 
Ово је јасно уочљиво како у темељним научним преокупацијама Марије Клеут 
тако и у ономе што би се пре могло означити као особени искораци из основних 
токова њених истраживања усмене књижевности. 

Рецимо, знатно пре времена у којем је књижевност за децу, на европском 
и глобалном плану, постала превасходно тема студија културе, које уз књижевни 
аспект укључују и социолошка, психолошка, педагошка, антрополошка и 
медијска истраживања – Марија Клеут је, на саветовању Змајевих дечјих игара 
(Клеут 1997: 5—7), разматрајући жанрове усмене књижевности намењене деци 
и дела приступачна и примерена млађим узрастима, указала и на неопходну 
3 Поред наведених разматрали смо и следеће књиге: лирске народне песме у летопису матице 

српске (Клеут 1983); из колебе у дворове господске. Фолклорна збирка милице Стојадиновић 
Српкиње (Клеут 1990); Златна жица преко белог света. Говорне народне умотворине (Клеут 
1992); Народне песме у српским рукописним песмарицама XVIII и XIX века (Клеут 1995); б’јел 
вилиндар насред Горе Свете. Хиландар и Света Гора у народним песмама (Клеут 1998); Српска 
народна књижевност (Клеут 2001); Вук Стефановић Караџић. изабрана дела (Клеут 2005); 
реликвије из старине: огледи о српским епским народним песмама (Клеут 2006); једноставни 
облици народне књижевности (Клеут 2010). Из избора су изостале приређене књиге школске 
лектире (прво издање Клеут 1991; 1991а; 1991б; 1991в; 1991г) и оне књиге које су се дотицале 
усмене књижевности, али су превасходно посвећене другим књижевним феноменима, 
попут књига Српско „грађанско песништво“ (Клеут 1991) и песмарица карловачких ђака 
(Клеут 1991д), затим драгоцен лексикографски и библиографски рад (Клеут, Бујас, Раичевић 
1998), књиге посвећене писаној књижевности, каква је постиљонске оде јована јовановића 
Змаја (Клеут 2003) или приређене књиге поезије, Радичевићеве (Радичевић 1999) и Змајеве 
(Змај 2000) те књига Научно дело од истраживања до штампе (Клeут 2008).
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контекстуализацију књижевности за децу у област културе. Уосталом, о раном 
уочавању овог феномена сведочи и њена књига Златна жица преко белог света 
(Клеут 1992), изузетно успео антологијски избор говорних народних умотворина 
намењених деци. Тим пре што се и при најповршнијем увиду у сликовнице 
засноване на усменим творевинама српске и јужнословенске књижевности4, 
недвосмислено показује да је интересовање за овај тип књиге намењене деци 
изузетно порасло тек у периоду после 1992. Сем тога, аутори/приређивачи (у 
периоду од 1945. до 1992) често суштински задиру у интегритет текста (крате, 
мењају језик, избацују „непожељне“ и „неваспитне“ садржаје и сл.) а, мање–
више, за разлику од књиге Марије Клеут, не показују ни развијенију ауторову 
свест о жанровској природи дела.

Обухватност увида у грађу, остварена чак и за потребе ове лепе књиге за 
децу5, наговестила је, можда, и оно интересовање из којег су израсли једноставни 
облици народне књижевности (Клеут 2010), књига коју је Марија Клеут 
приредила и опремила предговором (Клеут 2010: 13—21) за антологијску едицију 
Десет векова српске књижевности. После антологије народних умотворина 
Миливоја Кнежевића (Кнежевић 1957), објављене у оквиру библиотеке Српска 
књижевност у сто књига и поновљене као антологија говорних народних 
умотворина у истој библиотеци (Кнежевић 1972), ово је прва целовита6, научно 
скрупулозна презентација по много чему сложене и хетерогене области, која 
прожима целину усмене књижевности и ураста у писана дела, остајући на оној 
узбудљивој размеђи између уметности речи, обреда и магије, којој често тежи и 
модерна поезија. Стапајући жанровске одлике појединих облика са социјалним, 
историјским и обичајно–обредним контекстом и указујући на историју 
бележења, Марија Клеут отвара будућим истраживачима низ нових приступа у 

4 Остварен, превасходно, захваљујући cОBISS–u, али заснован и на неким ранијим 
истраживањима (Пешикан–Љуштановић 1996: 56—57).

5 Илустраторка је Јасна Бадњаревић.
6 Преглед литературе у антологији садржи у међувремену објављене значајне књиге и студије 

које се тичу појединих жанрова или аспеката анализе, поред осталих то су: Самарџија 1995; 
Раденковић 1996; Клеут 1997: 297—304; ђорђевић 2008: 389–429; Јовановић 2008: 294—313; 
Мршевић–Радовић 2008.
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сложену једноставност ових облика.7

Обликована као „отворен позив савременим читаоцима, покушај да се 
усмене творевине настале у прошлости и једним делом и остале у ближој или 
даљој прошлости читају као уметност речи“ (Клеут 2010: 259), ова антологија је 
остварена и као инвентивно кретање од архаичних магијских жанрова (бајање 
и чарање, басме, благослови, заклетве, клетве), преко загонетки, на чије древно 
порекло и могући обредни смисао упућују везе с обредном и обичајном праксом8, 
до пословица, „сажетих, завештајних формулација искуства, језгровито 
изречених опажања“ (Клеут 2010: 17) и узречица, које попут мицелијума 
прожимају наш говорни и писани језик „као прелаз од свакодневног говора 
ка експресивности поетског језика“ (Клеут 2001: 61). На крају антологије стоје 
говорне игре намењене деци (брзалице, разбрајалице, ређалице, игре прстима, 
игре руком, ташуњаљке, цупаљке, пузаљке/ лазаљке), од којих неке и данас 
трају у говорној и животној пракси.9 Иако сама ауторка наглашава да је основна 
концепција антологије „неминовно [...] тражила жртвовање неких других 
приступа (филолошких, фолклористичких)“, те да су „различити контексти 
(обредно–ритуални, магијски, говорни) у којима су једноставни облици изворно 
постојали неминовно [...] жртвовани [...] у свим оним приликама када су [они] 
штампани“ (Клеут 2010: 259)10, њена антологија, сложеном мрежом значења, 

7 Иако се употреба појма једноставни облици, како истиче Марија Клеут, обимом значења 
и обухватом жанрова „не поклапа сасвим“ са Јолесовом [André Jolles] студијом (Jolles 
1978), сматрамо да је отварање овог смера промишљања значајан допринос теоријски 
продубљенијем сагледавању кратких облика усмене књижевности.

8 „На древно порекло загонетке упућују веза ове усмене врсте са обичајима (загонетало се у 
одређено доба године – за време месојеђа и Беле недеље), па затим трагови иницијацијских 
обичаја (одгонетање је један од задатака који онај који треба да буде примљен у заједницу 
мора да реши) и на крају појмови који се крију у одгонеткама а припадају неспоменицама 
(речима које не треба помињати у говору да се не би зазвало зло)“ (Клеут 2010: 16).

9 „Група облика обједињена изразом говорне игре припада – зато што је намењена деци или 
зато што их деца упражњавају, или зато што им је функција забављање – педагогији усмене 
културе и тако посматрани сваки од ових облика има своју намену и од ње зависан облик“ 
(Клеут 2010: 18).

10 „Када се облици који су овде – за невољу и у недостатку бољег термина названи једноставнима 
– преносе из сфере усмене комуникације у сферу писаног, контекст се неминовно жртвује, а 
тиме се неминовно губи и њихово могуће значење“ (Клеут 2010: 259).
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која се гради ређањем појединачних умотворина11, посредно хвата и ове аспекте, 
остајући, пре свега, у домену књижевног: 

„...Када се уоче поетска слика и језичко–стилска средства којима 
се она остварује, показује се да су једноставни фолклорни облици – поезија. 
Једноставни облици – уза све разлике у функцији и уобличавању, због којих 
се одвајају једни од других – имају једну заједничку значајку: веру у моћ речи, 
као и песништво. Није необично што су ’матерњу мелодију’ овде тражили и 
налазили управо песници“ (Клеут 2010: 21).

Широким разматрањем грађе, прецизним судовима, те пре свега 
поузданим књижевним укусом, одликује се и антологијски избор Српскa 
нaрoднa књижeвнoст рeпрeзeнтaтивaн пo прoстoрнoм и врeмeнскoм зaхвaту, 
па и по жанровском опсегу. Сем тога, ова књига успева и дa, кoликo гoд je тo 
мoгућe, успoстaви oптимaлну рaвнoтeжу измeђу пoзнaтих, прe свeгa Вукoвих 
зaписa, и мaњe пoзнaтих прeдвукoвских и пoствукoвских бeлeжeњa. Чињеница 
да је реч о едицији која је концепцијски прилагођена пре свега ђaцимa – 
срeдњoшкoлцимa и студeнтимa – и oнoм срeдњeм, oбрaзoвaнoм слojу читaлaцa, 
кojи сe у сoциjaлним и eкoнoмским (нe)приликaмa пoслeдњих дeцeниjа гoтoвo 
пoтпунo oсуo, није утицала на озбиљност приступа и уложени труд Maриjе Kлeут. 
Заступивши свojим избoрoм дeлa сaбрaнa нa ширoкoм прoстoру, oд срeдинe 16. 
дo oсaмдeсeтих гoдинa 20. вeкa, она je успeлa дa сaчини сведен, али упечатљив 
aнтoлoгиjски избoр.12 Кoмбинуjући „клaсичнe“ Вукoвe и вукoвскe зaписe 
усмeнe лирикe с бeћaрцимa и eрoтскoм пoeзиjoм, или oпштeпoзнaтe зaписe 
eпских и лирско–епских пeсaмa с oнимa из мaњe пoзнaтих и тeжe дoступних 
збирки, aутoркa je свojoj aнтoлoгиjи дала свojeврсну динaмичнoст и свeжину, 
дeмoнстрирajући притoм и сувeрeнo пoзнaвaњe грaђe, и висoкo oднeгoвaн укус, 
и спремност да крене тежим и захтевнијим путем.

Та ненападна иновативност приступа и резултата, способност да се 
проблему приђе с тежег – „дебљег краја“, обележила је укупан рад Марије Клеут. 

11 Насупрот (лакшој) превлађујућој пракси азбучног низања, оне су тематски разврстане.
12 Истo вaжи и зa сeлeктивну библиoгрaфиjу нajзнaчajниjих збирки и рaдoвa o нaрoднoj 

књижeвнoсти, кojи „пoкривajу“ кaкo рaзличитe aспeктe изучaвaњa тaкo и рaзличитe 
мeтoдoлoшкe приступe.



12

Љиљана Ж. пешикан–Љуштановић

Своје методолошке приступе, виђења, тумачења она доследно експлицира само 
онолико колико је неопходно за успостављање јасне и прецизне појмовне и 
значењске структуре. Рекло би се како ауторка, избегавајући да додатно скреће 
пажњу на оно што је у закључцима и приступима ново и њено, просуђивање 
о оригиналности и значају својих налаза препушта будућим читаоцима. Ово 
посебно важи за њена темељна истраживања усмене епике и усмене књижевности 
у песмарицама грађанског песништва. 

Тако књига иван Сењанин у српскохрватским усменим песмама 
(Клеут 1987), настављајући разматрање питања већ покренутих у изучавању 
српскохрватске усмене епике, у много чему доноси нове закључке, а уз то и 
заснива нове норме истраживања. Иако ауторка почиње своју студију истичући 
као темељно питање да ли је Иво Сењанин (Сенковић), јунак усмене песме, 
обликован као уметничка транспозиција реалне историјске судбине ускочког 
капетана Ивана Влатковића,13 њена студија далеко превазилази ниво широко 
заснованог и аргументованог укључивања у ову расправу и захвата проблеме 
много релевантније за изучавање усмене епике, па и усмене књижевности у 
целини. Испитујући садржину, просторну и временску распрострањеност 
певања о Иву Сењанину и поредећи историјског Ивана Влатковића с књижевним 
јунаком, Марија Клеут доминантним чини трагање за поетским ликом. Тиме се 
као једно од темељних питања њеног рада намеће обликовање лика у усменој 
традицији. Као примарни вид карактеризације, она издваја име под којим 
се јавља јунак14; простор делања и локалитете за које се везује; саборце и 
противнике; мотиве који се везују уз његово име; функцију лика у песми. Овоме 
можемо додати и касније настале огледе који разматрају карактеризацију лика 
13 Оно је, иначе, наглашава ауторка, постало предмет научних разматрања и полемика још од 

радова Асмуса Серенсена и Тома Маретића, с тим што су: „...Доцнији прилози представљали 
(су) знатним делом додавање нових аргумената једном или другом мишљењу, односно 
оспоравање или прихватање већ изнетог“ (Клеут 1987: 5).

14 Већ овде је на великом материјалу зачето истраживање које стоји у основи њене студије 
„Име као поетска категорија у епским народним песмама“ (Клеут 2012: 145—158), а са 
становишта опште поетике усменог стварања (ако је нешто такво уопште могуће), врло је 
интересантно и суочавање „стајаћег“, превасходно формулативног именовања у лирским 
песмама и (привидне) историчности имена у епици, на које се указује у тексту „Име и жанр 
у народној поезији“ (Клеут 1999: 22—31).
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бројем (Клеут 2012: 139) или „рухом и оружјем“ (Клеут 2012: 159)15. Када је реч о 
лику у епској песми, па и са становишта најопштијих поетичких питања усмене 
епике, као један од најважнијих и мање–више „стајаћих“, намеће се проблем 
преобликовања реалних животних чињеница у поетску визију живота.

Полазећи од расположивих историјских докумената, често „непотпуних 
и по субјективној намери њихових аутора и по објективизацији положаја у 
коме су се нашли“ (Клеут 1987: 11—12), Марија Клеут расветљава, колико је то 
могуће, онај сегмент живота Ивана Влатковића, који је засведочен у историјским 
изворима. Притом, она показује драгоцену опрезност, не подлежући искушењу да 
реконструише животопис на основу сликовитих, али слабо поузданих података 
и сведочења.16 Управо познавање усмене књижевности и њених формулативних 
образаца значајно је допринело процењивању веродостојности расположивих 
историјских података, поготово када је реч о онима који заводљиво подржавају 
историчност усмене песме.17 Сем тога, свест да издвајање једне личности из 
целине историјских збивања може допринети губљењу објективне перспективе, 
усмеравала је ауторку према прецизном осликавању ширег историјског 
контекста: догађаја, људи, друштвених институција, важећих моралних норми. 
Због начина на који се прибирају и међусобно суочавају разнородни књижевни 
и историјски извори, али, пре свега, по тумачењу чињеница, студија иван 
Сењанин у српскохрватским усменим песмама може се читати и као узорно 
конципирано и спроведено истраживање односа песме и историје.18 
15 Ове текстове наводимо у (коначном) облику који су добили у књизи из вукове сенке, и то у 

одељку насловљеном поетика. Њихове прве верзије настале су знатно раније (Клеут 1994: 
44—58; Клеут 2006в: 87—101).

16 Као такву, она ће, на пример, издвојити ничим доказану, али несумњиво привлачну 
претпоставку да је Иван Влатковић потомак босанске породице Влатковић, о којој има 
података још из 15. века.

17 Марија Клеут, рецимо, сумња у аутентичност записа из манастира Заострога о двобоју 
Ивана Сењанина и Рама Ковачевића, зато што су „садржина и стилизација белешке такви 
да упућују на утицај усменог предања на писани текст“ (Клеут 1987: 12), а епску стилизацију 
слути и у описивању Влатковићевог бекства из тамнице.

18 Без ивана Сењанина... Марије Клеут, савим би друкчије биле (ако би уопште биле могуће) 
и неке потоње студије забављене сличним темама, попут књиге Змај Деспот вук – мит, 
историја, песма (Пешикан–Љуштановић 2002). Прецизирање и примена појмова сижејни 
модел и композициони мотив остварено у књизи Лидије Делић Живот епске песме. 
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Притом треба нагласити да релација песме и историје није једини 
компаративни аспект из којег се у изучавању Марије Клеут сагледавају смисао 
и значење усмене епике. У књизи из вукове сенке она значење круга варијанти 
песме Дијоба јакшића сагледава у контексту друштвених народних обичаја, који 
регулишу коме ће после деобе задруге припасти старешинство, и с обзиром 
на етнолошку грађу која се тиче обреда „добре молитве“ и молитвене чаше 
(„молитве“), из које отац испија здравицу одлазећој кћерки (Клеут 2012: 166—
175). Уз то, она с карактеристичном исцрпношћу обухвата и поетску грађу и 
етнолошке, етнографске, па и законске списе на основу којих реконструише 
структуру и смисао обичајне праксе. У следећој студији19, насловљеној мали 
радојица у кругу варијаната и тема о шаману, она „интерпретативни хоризонт“ 
проширује тако што варијанте сижеа песме о мукама Малог Радојице разматра 
у контексту архаичних митских представа о шаману20. Истовремено, она указује 
и на то да је, несумњиво, „у овом кругу песама присутан новији слој, који 
карактерише демитологизација, снижавање нивоа оностраних способности 
главног лика, представљање мотивације протагонисте за екстатично стање као 
излаз из збиљског животног сукоба, номинација протагониста реалним или 
(псеудо)историјским именима“ (Клеут 2012: 184). Тако се њено истраживање 
усмене епике и читаве усмене књижевности, у суштини, враћа у домен студија 
књижевности, а песма разматра пре свега као књижевно дело.

Обухватно и слојевито позиционирање властитог предмета истраживања 
у историјски, социјални и религијски контекст, обележило је и остале радове 
Марије Клеут, а препознатљиво је и када је реч о сагледавању појединачних 
чињеница и њиховог значаја у целини истраживања. Сем тога, ауторка по 
правилу истражује на широко захваћеној поетској грађи – квантитативно, 

„Женидба краља вукашина“ у кругу варијанти (Делић Л. 2006), такође је, у великој мери, 
пошло од истраживања Марије Клеут.

19 У истом сегменту ове књиге (насловљеном Поетика).
20 Термин шаман Марија Клеут користи подразумевајући под шаманизмом „технику екстазе“ 

у коју низом ритуалних поступака западају врачеви или исцелитељи (овако смо „превели“ 
термин „medicine man”), реч је, дакле, о Елијадеовом [Mircea Eliade] одређењу појма.
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временски и просторно.21 Тако су, рецимо, песме о Ивану Сењанину сагледане у 
широком распону: од првих – забележених у ерлангенском зборнику, Дубровачком 
рукопису, разговору угодном народа словинскога и запису Марка Бруеровића – 
до оне записане шездесетих година двадесетог века у Ракитни. То је више од 
шест стотина песама, које се одиста уклапају у систем истраживања, а не само 
таксативно побрајају. Толика грађа не говори само о научничком трагалаштву, 
акрибичности и вредноћи ауторке већ, пре свега, и о богатству и разуђености 
песама о Ивану Сењанину и усменог певања уопште. Овакав приступ Марија 
Клеут и експлицитно и имплицитно претпоставља истраживањима која се 
потпуно или искључиво усредсређују на Вукове збирке, што, према њеном 
мишљењу, „неминовно води ка непотпуним закључцима, а неке аспекте 
истраживања готово потпуно искључује“ (Клеут 1987: 71). 

Расположиву грађу Марија Клеут у студији о Ивану Сењанину (али и 
у другим огледима посвећеним епском песништву) разматра хронолошки, 
васпостављајући, колико год је то могуће, књижевноисторијску перспективу. 
Истовремено, она тежи установљавању оног облика тематске класификације који 
ће следити неке опште принципе, али и бити најпримеренији конкретној грађи и 
истраживачким налазима, без обзира на то што апсолутно доследна подела живе 
поетске грађе по свој прилици није могућа.22 Полазећи од појединачних песама, 
ауторка је у студији о Ивану Сењанину формирала скупине које представљају 
варијанте једног сижејног модела. Ове насловљене целине потом је распоредила 
у једанаест оквирних тематских скупина, одређених тзв. фрајбуршким системом 
поделе, које су формулисане тако да омогућавају доста велику самосталност у 
детаљнијем разрађивању. Варијанте песама наведене су хронолошки, према 
времену бележења, а уз сваку песму у каталогу назначена је функција коју у 
њој има Иван Сењанин.23 Подела песама омогућила је ауторки да свестрано, 

21 Рецимо, иако стицајем околности није остварила циљ да проучи „све записе песама о Ивану 
Сењанину“, прикупила је „све приступачне песме“ – преко шест стотина записа. Ову грађу 
не чине само јуначке, па ни само епске песме.

22 У студији иван Сењанин у српскохрватским усменим песмама ауторка управо трагање за 
одговарајућим моделом класификације означава као најтежи део посла.

23 Применљивост овако сачињеног каталога вишеструко је испитана и потврђена у студији 
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критички и прегледно реконструише поетски животопис Ивана Сењанина, те 
да испитујући однос функције његовог лика и сижејног модела утврди основне 
тенденције које се јављају у стварању и преношењу песама о овом јунаку. 

То је, даље, отворило простор да се објективније и систематичније сагледа 
однос историјског и песничког лика.24 Овај сегмент истраживања Марије Клеут, 
обухватом грађе те систематичношћу у одређивању параметара који се пореде, 
поставио је нове стандарде за испитивање епског лика и његових релација са 
историјским. Рецимо, поређење извесних чињеница из поетске биографије лика 
и биографије некад живог човека показало је да постоји низ подударности, и 
то не само с биографијом Ивана Влатковића већ и с најупечатљивијим датама 
из живота његових савременика и сабораца, те из ускочког живота уопште. 
Ово ауторка, сматрамо с правом, не објашњава искључиво заборављањем, 
мешањем и непознавањем чињеница већ и природом епског обликовања и 
поетским законитостима усмене песничке форме.25 Књига иван Сењанин у 
српскохрватским усменим песмама показује да песма има „везе са животом“, 
да у њен свет улазе чињенице из реалних судбина и збивања, али и то да су 
оне измењене и уопштене поетским узусима форме, природом преношења и 
памћења преносилаца.

Суочавајући се с низом теоријских питања чије је разрешење нужан 
услов за разматрање конкретне грађе, било да је реч о прецизном одређењу 
термина који се користе (нпр. хронолошка песма), било о природи појединих 
жанрова, било о проблемима од чијег решавања зависи хоће ли извесни 
делови грађе уопште бити испитивани у оквиру дате теме (раздвајање „правих 
народних“ песама од оних створених „на народну“, однос према песама које 

о Ивану Сењанину. Захваљујући овом каталогу избегнута је произвољност у утврђивању 
односа песама одређених темом јунаштва и оних које ауторка одређује као нејуначке 
(по њеном мишљењу, појмови јуначки и нејуначки односе се „само на једну структуру – 
садржину песме“ – те према томе не значе истовремено епски или неепски), и односа унутар 
ових група песама.

24 Свестрано, обимно и многозначно испитивање грађе није резултирало ни потпуном 
потврдом ни потпуним оповргавањем „општеприхваћеног мишљења у науци“ по коме је 
Иво Сењанин поетска транспозиција судбине историјског Ивана Влатковића.

25 Исто потврђује и њена по много чему узорна студија о Старини Новаку у којој формулише 
драгоцени термин анахроно поље лика (Клеут 1988: 95—107).
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су извођачи преузели из писаних збирки, записивачке интервенције у тексту 
песме или чак свесно мистификовање записа), Марија Клеут, поред широког 
увида у конкретну поетску грађу, у својим радовима формира имплицитну, али 
високо систематичну „примењену поетику“ усменог стваралаштва, базирану на 
темељном увиду у претходна изучавања, наша и страна.26 

То не важи само за најобимније студије Марије Клеут већ и за оне 
засноване на мањем опсегу грађе. Рецимо, невелику збирку од oсaмнaeст eпских 
пeсaмa27 у кojимa сe jaвљa хрoнoтoп Хиландaрa, oднoснo Свeтe Гoрe, сабрану у 
књизи б’jeл вилиндaр нaсрeд Гoрe Свeтe, Марија Клеут комплексно рaзмaтрa сa 
стaнoвиштa истoриje бeлeжeњa и пoeтскe функциje oвих тoпoнимa и њихoвих 
знaчeњa28; сa стaнoвиштa oднoсa усмeнe и писaнe књижeвнoсти29; кao дoпринoс 
изучaвaњу тoпoнимикe у усмeнoj eпици; те с обзиром нa мoгућу улoгу пeвaчa. 
Ауторка пoкaзуjе дa сe у свим овим песмама мoгу прaтити извeснe знaчeњскe 
кoнстaнтe. Тако се хрoнoтoпи Хиландар и Света Гора oбликуjу или кao oпoзит 
jунaчкoм – сaкрaлни прoстoр смирeнoсти, мoлитвe, кoнтeмплaциje, прoстoр у 
кoмe сe oдлaжe сaбљa, прoстoр пoсвeћeњa, увoђeњa у хришћaнствo и oчишћeњa 
oд грeхa – или кao прoстoр чврстo вeзaн с jунaштвoм, у кoмe сe мoжe oтпoчињaти 

26 Драгоцени су њени текстови о доприносу германских слависта, Серенсена (Клеут 1993: 
241—248; Клеут 1999а: 363—371), Геземана (Клеут 2002: 151—155; Kleut 2006a: 653—658), 
Шмауса (Клеут 2011: 369—377) и, нарочито, о „Хердеровом утицају на изграђивање Вукове 
поетике народне поезије“ (Клеут 2012: 117—134). У целини посвећена рецепцији усмене 
књижевности јесте и хрестоматија реликвије из старине: огледи о српским епским народним 
песмама (Клеут 2006), нарочито њен поговор (Исто: 276—284).

27 У прeдгoвoру aутoркa испитуje двaдeсeт двa пoзнaтa зaписa у кojимa се јављају хронотопи 
Свeте Гoре и Хилaндaра, пa тaкo у њeн истраживачки видoкруг улaзe и oнe пeсмe кoje су 
изoстaвљeнe из збиркe, зaтo штo je, умeстo њих, oбjaвљeнa поетски и значењски дотеранија 
варијанта.

28 Aутoркa пoкaзуje кaкo сe oви тoпoними уписуjу у пoстojeћe сижejнe мoдeлe вeзивaњeм 
зa свeцe и jунaкe из нaциoнaлнe трaдициje и спeцифичним прeимeнoвaњeм: oд стрaнoг 
Хилaндaр у Вилиндaр или Вилиндaрa, штo много вишe звучи кao „свoje“.

29 Она наглашава да се, зa рaзлику oд писaнoг ствaрaлaштвa, кoje нa Свeтoj Гoри нaстaje и бaви 
сe њoм oд 13. вeкa, пoмeни Свeтe Гoрe у усмeнoj књижeвнoсти мoгу прaтити тeк oд срeдинe 
16. вeкa, oд првих зaписa, иaкo пoстoje пoсрeдни нaгoвeштajи дa je вeћ Сaвин oдлaзaк нa 
Свeту Гoру биo прeдмeт и усмeнoг пoeтскoг ствaрaлaштвa. Taкo и oвaj хрoнoтoп дeли 
пaрaдoксaлну судбину усмeнoг ствaрaлaштвa кoje „свeдoчeњe o свoм пoстojaњу у прoшлoсти 
мoжe дa oстaви сaмo кaд и aкo будe зaписaнo“ (Клеут 1998: 7).
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ратнички пoдухвaт и кojи je, прe свeгa, дoстojнo пoчивaлиштe вeликoг jунaкa. 
Овај спoj рaзличитих знaчeњa, сматра ауторка, узрокује и спeцифични 
жaнрoвски синкрeтизам пojeдиних зaписa, прeплитaње eпскo–лирскoг и eпскoг, 
хришћaнског и јуначког. 

Сем тога, уз свaку пeсму у књизи б’jeл вилиндaр нaсрeд Гoрe Свeтe 
нaведено је и име пeвaчa oд кojeг je зaписaнa или пoдaтaк дa je пeвaч aнoнимaн. 
Међу дeвeтoрo познатих пeвaчa, чeтвoрo су слeпци, а oд њих je зaбeлeжeнo 
шeст пeсaмa. Овим се нeпoсрeднo дoкaзуje зaснoвaнoст прeтпoстaвкe дa су у 
oбликoвaњу хрoнoтoпa Хилaндaрa и Свeтe Гoрe у нaшeм усмeнoм пeсништву 
вeoмa вaжну, пa мoждa и прeсудну улoгу имaли упрaвo слeпи пeвaчи. Уз oстaлo, 
oни су, кao прeнoсиoци усмeнoпoeтскe трaдициje, прeкo свoje вeзaнoсти зa 
цркву, мoгли успoстaвљaти слoжeнe рeлaциje усмeнoг и писaнoг кoje сe слутe у 
oвим пeсмaмa. 

Драгоцен допринос сагледавању доприноса слепих певача Марија Клеут 
је дала и огледом „Дарак или оглед о слепачким песмама“ (Клеут 1996: 59—71), 
до сада најобухватнијим и најцеловитијим увидом у овај поетски жанр. Сажетом 
прегледу бележења, жанровских одређења и ширих тумачења слепачких песама 
од Вуковог доба до часа у коме настаје њен оглед30, следи систематичан и 
опсежан преглед основних одлика ових песама, које, према одређењу Maриjе 
Клeут, представљају вeрбaлни и музички аспект ритуализоване прoшње с јасном 
функцијом: дa измоле прилог – „дарак“ и дa зa њeгa зaхвaлe. Из намене проистичу 
њихове пoeтске фoрмaлнo–сaдржинскe кaрaктeристикe, попут мoнoлoшке ја–
форме, која, иначе, ниje чeста у усмeнoj лирици31. Истовремено, ове песме су 
обликоване и као особени диjaлoг с дaривaoцима – хранитељима и сродницима 
у вери, који се наглашено апострофирају32. Преко хришћанског духа ових 

30 „Потоњи сакупљачи, у великој мери под утицајем Вукових назора, а без његове 
систематичности, трагали су за слепим певачима, али не и за слепачким песмама“ (Клеут 
1996: 59).

31 Слeпи пeвaч je истoврeмeнo лирски субjeкaт властите пeсмe. Ипак, упркoс првoм лицу 
и пoзициjи лирскoг субjeктa, судбинe слeпaцa су у овим песмама наглашено уoпштeнe, 
дeпeрсoнaлизoвaнe, формулативно уопштене без уношења пojeдинaчнe живoтнe причe.

32 Рaнитeљи, рoдитeљи, брaћa, сeстрe, рoд, хришћaни, и, „сaмo jeднoм“, дeснa рукa.
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песама, остварује и универзални древни модел дара и уздарја: „крајцара је мали 
дарак, а велика задужбина“. Тако слепчева молитва и благослов постају уздарје 
за његове „ранитеље“. Формална специфичност ових песама јесу и дeминутиви 
пojмoва кojи се тичу и једног и другог: за дaрaк, крajцaрaк, пoдeлицу, уздарје 
јесте мoлитвицa, која обећава „души место“. Деминутивима се с потресном 
нежношћу озарује и оно што чини човека: oчицe, ручицe, нoжицe, душицa, 
срдaшцe, као и жуђени дaнaк и кобна, слепцу досуђена нoћца. 

Нужно сажета, али прецизна жанровска разграничења, комплексно 
сагледавање поетичких одлика, реконструисање књижевноисторијске 
перспективе (колико је то могуће), сагледавање песама у социјалном и 
религијском контексту и, пре свега, ново сагледавање сакупљачке мапе и 
доприноса мање познатих сакупљача (и певача, колико је њихов допринос 
познат) карактерише књиге Марије Клеут објављене у оквиру Библиотеке усмене 
књижевности (Беле библиотеке). Ова библиотека конципирана је тако да добија 
смисао „сабраних дела нашег народа“ (Матицки 2003, 6, према: Клеут, Матицки, 
Самарџија, Радевић – Подвукао М. М.) и покренута је с примарном намером 
да се доступнијима учине усменокњижевне творевине објављене у старијој 
периодици или обједине расуте и тешко доступне збирке појединих сакупљача. 

Овим се33 посредно и непосредно пориче Вуково тврђење дa сe усмeнo 
ствaрaлaштвo у крajeвимa преко Саве и Дунава губи и квaри.34 Штавише, 
издвajaњe нaрoдних пeсaмa из српских рукoписних пeсмaрицa 18. и 19. вeкa, 
пoкaзуje, рeцимo, дa ни тaмo гдe сe пeвajу „кojeкaквe нoвe [песме] штo прaвe 
учeни људи и ђaци и кaлфe тргoвaчкe“ (Караџић 1975: 560) – усмeнoпoeтскa 
трaдициja ниje зaмрлa. Maриja Kлeут у свoм прeдгoвoру збиркe Нaрoднe пeсмe у 
српским рукoписним пeсмaрицaмa 18. и 19. вeкa нaглaшaвa: „Српскo ’грaђaнскo 
пeсништвo’ je свojeврснa рeaктуeлизaциja и пoнoвнo ’читaњe’ трaдициje кoja 
je билa пoзнaтa и приступaчнa, и кaдa су изгрaђeнe пeсничкe фoрмe, и кaдa су 
oнe мeњaнe, и кaдa су нa њихoвим oснoвaмa ствaрaнe нoвe“ (Kлeут, 1995: 18). 
33 Нарочито презентацијом сaкупљaчкoг рaда нa прoсторимa сeвeрнo oд Сaвe и Дунaвa.
34 „...У Сриjeму, пaк и у Бaчкoj и у Бaнaту, гуслe сe дaнaс мoгу виђeти сaмo у слиjeпaцa (пa и oни 

мoрajу учити у њих удaрaти и млoги нe пjeвajу пjeсaмa нeгo сaмo бoгoрaдe узa њих), a други 
би сe људи стидили слeпaчкe гуслe у свojoj кући oбjeсити“ (Караџић 1975: 559).
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Она ту сaжимa рaзликe измeђу Вукa, „нaшeг нajвeћeг и нajплoдниjeг сaкупљaчa“ 
и aнoнимних сaстaвљaчa рукoписних збoрникa и рaзмaтрa их кao пoслeдицe 
рaзликa у хoризoнту oчeкивaњa и рeцeпциjи усмeнoкњижeвних дeлa, штo 
сe oглeдaлo и у рaзличитoj тeритoриjи сaкупљaњa и у рaзличитим нaмeрaмa 
сaкупљaчa, кoje су сe, oпeт, oдрaзилe у избoру и интeрвeнциjaмa записивaчa, тe 
у нaчину прибaвљaњa пeсaмa. У oвим рaзликaмa oнa трaжи рaзлoгe зa Вукoв 
нaчeлнo нeгaтивaн oднoс прeмa oвoj врсти пoeзиje, aли, истoврeмeнo, укaзуje 
и нa утицaj рукoписних пeсмaрицa нa oблик, сaдржину и нaслoвљaвaњe првих 
Вукoвих књигa. Дaклe, пoмeрaњe пeрспeктивe кojу ова збирка дoнoси, пa и 
eвeнтуaлнo кoригoвaњe Вукoвих стaвoвa, oмoгућeнo je упрaвo цeлoвитим 
увидoм кojи сe њeним фoрмирaњeм oтвoриo.35 

Вуков сакупљачки рад, наглашава Марија Клеут, јесте и битна граница 
у периодизацији српског грађанског песништва, поготово у историји бележења 
народних песама у рукописним песмарицама. У предвуковском периоду 
песме се записују углавном непосредно, из усмене традиције „која се опажа 
спонтано, као песма, без уочавања разлика у односу на друге врсте песама, 
и уклапа у ’празно поље’ у жанровском систему“ (Клеут 1995: 29), док се у 
периоду после објављивања Вукових збирки песме често преписују, дословно 
или у деловима.36 Вуковом утицају ауторка приписује и тежњу за груписањем 
народних песама, у којој се може испољити и некакав „рудиментаран, иако не и 
јасно издиференциран фолклористички интерес“ (Исто).

Међутим, допуњавање или драгоцено кориговање Вукове и вуковске 
перспективе није једини, па ни најдрагоценији допринос књиге Нaрoднe пeсмe у 
српским рукoписним пeсмaрицaмa 18. и 19. вeкa (Kлeут 1995). Збирка од триста 
35 Марија Клеут у свом укупном раду показује изванредно познавање Вуковог дела и дубоко 

уважавање за његов књижевни и културни допринос, али, истовремено, и начелну сумњу у 
онај тип тумачења који би желео да „канонизује“ Вуково дело у целини: „Дело Вука Стеф. 
Караџића разнородно је и обимно до непрегледа. Оно је, заправо, неподложно једном 
одређењу (једином или главном, свеједно), а и хијерархија вредности и области којима то 
дело припада тешко се успоставља“ (Клеут 2005: 5).

36 Управо због тога Марија Клеут је одлучила да у новоформирану збирку унесе све народне 
песме (и њихове варијанте) из данас познатих песмарица насталих у предвуковско доба, а, 
од записа насталих после објављивања Вукових књига, само оне песме којих код Вука нема, 
или оне које су битније варијантно одступање у односу на Вукове записе.
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три песме настала је издвајањем народних песама из двадесет девет рукописних 
песмарица, од песмарице Димитрија Теофановића из 1742. године до песмарице 
М. Д. Дејановића, која је настала после 1871. године.37 Само формирање ове збирке 
било је вишеструко сложен и тежак научни и стручни подухват: од техничких 
проблема с редакцијом текстова (ишчитавање, осавремењење правописа и 
графије) до оних суштинских, који су се тицали установљења критеријума по 
којима се могу разлучити народно и грађанско песништво.38 Заступљеност 
народних песама у рукописним зборницима грађанског песништва насталим 
на подручју Карловачке митрополије, ауторка испитује у контексту културне 
историје српског грађанског сталежа и у књижевноисторијском контексту 
сличних појава у европским књижевностима. Ауторка је, такође, свесна значаја 
вишеструких веза које се могу успоставити између рукописних песмарица 
и ерлангенског рукописа, најзначајнијег предвуковског бележења народне 
поезије, али и зборника којим отпочиње „документована историја ’грађанског’ 
песништва“ (Клеут 1995: 13).

Избором песама, њиховим распоредом и пратећим белешкама, те описима 
појединих збирки, који употпуњују уопштени опис рукописних зборника из 
предговора, ауторка је нагласила и предочила рецепцијски аспект записивања 
народних песама у песмарицама. Ове „приватне антологије“ откривају, уз 
особености личног укуса својих сакупљача, општији слој укуса, потребе и 
склоности доба, попут оне према непатријахалном, хуморном, немитском, често 
вулгарано еротичном песништву. Ауторка претпоставља да је овај специфични 
37 Песме из рукописних зборника Михаила Димитријевића и Василија Петровића нотиране 

су као варијанте и укључене у списак изостављених песама, али не и у збирку. Књига поред 
песама садржи предговор „Народне песме у рукописним зборницима српског ’грађанског 
песништва’ (Клеут 1995: 5—35) и научни апарат – списак скраћеница, напомене уз текстове 
са пописом варијанти, регистре почетних стихова, имена људи и географских појмова, 
завршну напомену ауторке „О овом издању“ (Клеут 1995: 375—376) и истумачење мање 
познатих речи, попис изостављених песама, напомене о изворима, географску мапу 
простора настанка песмарица.

38 За конципирање и обликовање ове збирке веома значајно је било то што Марија Клеут као 
истраживач обједињава искуство изучаваоца усмене књижевности с опсежним и плодним 
бављењем феноменом грађанског песништва. О томе сведочи преглед најзначајнијих радова 
и резултата из ове области (оних посвећених грађанским песништву уопште и, посебно, 
оних који испитују присуство и позицију народне поезије у овим зборницима).



22

Љиљана Ж. пешикан–Љуштановић

вид рецепције усменог песништва карактерисало одсуство свести „о целини 
усмене традиције“ (Клеут 1995: 375). Њен преглед врста народног песништва 
заступљених у рукописним зборницима указује и на веома неуједначено 
интересовање за различите врсте, који је условио изразиту доминацију лирике 
(претежно љубавне39) над епско–лирским и епским песмама. 

Истраживање усмених песама у рукописним песмарицама довело је и 
до низа драгоцених појединачних открића, од којих би свако могло бити основ 
засебне студије. Ауторка, рецимо, наглашава да су две песме о Косовском боју, из 
зборника Аврама Милетића (1778–1781)40 и из зборника Тимотија Недељковића 
(пре 1812)41, као најранији записи десетерачких епских песама о Косовском боју, 
„најважније за изучавање историје народног песништва“ (Клеут 1995: 19).42 
Значајни су, поред осталог, и први запис песме о змији младожењи из песмарице 
Теодора Добрашевића (1763), који је истовремено и најстарија песма о рођењу 
Вука Гргуревића Бранковића,43 те прва збирка бећараца из песмарице Николаја 
Беговића (1842–1843). 

Шири и општији значај могу имати и критеријуми за разликовање 
народног песништва од онога писаног постања или онога „на међи“, које ауторка 
доследно користи, разматрајући порекло појединих текстова. Ова мерила нису 
формулисана као неопозиви, апсолутно прецизни парагони, већ – и експлицитно, 
исказима у предговору, и имплицитно, избором песама – више као подстицај 
за промишљање, дат с пуном свешћу да класификација увек мора зависити „од 
примењених критеријума и од поимања хијерархије тих критеријума“ (Клеут 
1995: 16). Књига Народне песме у српским рукописним песмарицама XVIII и 
39 Изразито доминирају песме „које су подлегле процесу деритуализације, које су изгубиле 

везу са обредним и обичајним, а затим и оне које су могле бити ’читане’ као љубавне“ (Клеут 
1995: 29).

40 историја кнеза лазара, од Косова и од цара мурата
41 Песма од светаго серпскаго кнеза Лазара
42 „...Способност самоочувања, способност да текстом, метафориком, и симболиком 

језика преносе своја првотна значења и ван свог природног контекста“ (Клеут 1995: 31) – 
Марија Клеут издваја као дистинктивно својство које омогућава да се један број записа из 
песмарица које припадају грађанском песништву укључи у народно песништво и искористи 
као драгоцен извор за његово изучавање.

43 тешко тужи у Ђурђеву двору 
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XIX века и истраживачки рад Марије Клеут у овој области значајно померају 
књижевноисторијску перспективу: сагледавањем бележења и рецепције усмене 
поезије, праћењем генезе и историјата појединих усменокњижевних врста или 
значајних тема нашег усменог песништва и осветљавањем једног од „путева 
којима се стварала новија српска лирика“ (Клеут 1995: 35). Тај пут се у овој 
збирци и ауторкином промишљању оцртава и као „поварошење“ народних 
песама, уношењем реалија измењеног градског живота, и као преобликовање, па 
и деструкција традиционалног поетског језика и функције ове поезије, настало 
„по мери грађанина индивидуализоване свести“ (Клеут 1995: 34), а тиме и као 
специфични дијалог патријахално–сељачке и урбане Србије и значајан допринос 
сагледавању културне историје српског грађанства.

За ту културну историју значајно је и осветљавање сакупљачког поступка 
Милице Стојадиновић Српкиње, остварено у књизи из колебе у дворове 
господске. Фолклорна збирка милице Стојадиновић Српкиње (Клеут 1990), пре 
свега значајној са становишта прецизнијег установљавања сакупљачке мреже 
усмене књижевности и доприноса оних сакупљача, па и жанрова, који су нужно 
остали у сенци Вуковог громадног дела.44

Сврху и домете свога рада уложеног у настанак књиге из колебе у дворове 
господске Марија Клеут сведено формулише као успостављање целине збирке 
усменокњижевних творевина Милице Стојадиновић Српкиње, казивање о 
њеном настанку и неопходни „покушај“ да се изврши атрибуција. Овом, доста 
штуром ауторкином одређењу властитог подухвата могу се придружити и друга 
довољно значајна постигнућа остварена реконструкцијом целине, „која није 
постојала у своме времену“ (Клеут 1990: 25).45

Ауторка у предговору (Клеут 1990: 7—25) детаљно разматра однос 
Милице Стојадиновић и Вука Караџића, који је био пресудан за отпочињање 
Миличиног сакупљачког рада.46 Она наглашава да је Милица Стојадиновић свој 

44 Њима је у целини посвећен први део књиге из вукове сенке – насловљен Збирке, сакупљачи, 
песништво.

45 Парадоксално, до објављивања ове књиге сакупљачка делатност Милице Стојадиновић 
јесте била позната, али њена потпуна збирка, настала као резултат ове делатности, није.

46 Она сабира податке из сачуване преписке, Миличиног дневника, Вукове оставштине, али и 
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сакупљачки рад започела на подстицај Вуков, а не по властитој потреби, без 
обзира на контакт који је имала с тим видом стваралаштва. Ово Марија Клеут 
тумачи као „посредно сведочанство о биполаризованој култури“ (Клеут 1990: 
8) у којој је „усмена поетска култура била [...] својина нижих слојева друштва 
и деце“ (Исто). Да је Милица у сакупљачком послу истрајавала и из жеље да 
се приближи Вуку и Мини Караџић, доказују, по Марији Клеут, и фрагменти 
преписке, а посредно, и чињеница да, за разлику од неких Вукових сарадника, 
„врдничка вила“ није показала амбицију да ствара самосталну збирку и да се 
представи као сакупљачица. Иако фасцинирана Вуковим делом и личношћу, па 
и угледом који је наше народно песништво стекло широм Европе, Милица се у 
понечему разилази с његовим ставовима у општем поимању усмене традиције, 
што Марија Клеут прецизно ишчитава и из њених непосредних исказа и из саме 
збирке.47

Као веома важну за Миличин сакупљачки рад, Марија Клеут, пре 
свега, истиче специфичну амбивалентност социјалне и културне средине у 
којој је Милица живела, из чега проистиче и амбивалентност и еклектичност 
њеног односа према усменој култури и њеним носиоцима.48 Збирка Милице 
Стојадиновић, истиче Марија Клеут, баца нову светлост и на Вукову поделу на 
женске и јуначке песме или женске и мушке приповетке. Ова класификација, 
сагледана са становишта Миличине збирке, није лишена „уочавања битних 
значајки усменокњижевних творевина“ (Клеут 1990: 25): 

„...Збирку Милице Стојадиновић треба означити као женску претежно. 

оне већ наведене или наговештене у литератури. Тамо где има премало чињеница на основу 
којих се може закључивати, она формулише претпоставке, увек указујући и на њихову 
незаснованост на фактима и на разлоге који су је навели да их управо тако формулише.

47 Постојале су границе које Милица није хтела ни могла да пређе, о чему, на пример, сведочи 
њено одбијање да скупља поскочице „из разлога што такови има свакојаки“ (Клеут 1990: 11).

48 На овој амбивалентности могло би се засновати тумачење Миличине личне трагике као 
последице подељености између света коме припада, али се свесно издваја из њега, и света 
који програмски поетизује и велича, али му не припада и осећа се друкчијом и надмоћном 
у односу на њега. Вероватно је ова социјална дистанца допринела ограничавању Миличине 
сакупљачке активности на контакте који се могу остварити у кући, на властитом имању 
или код родбине – дакле у социјалним околностима које приличе фрајлици, свештеничкој 
кћерци.
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Позиција жене сакупљача, чак и када је она само посматрач или кад само бележи 
оно што види и чује, специфична је јер она обичаје види из свог угла посматрања 
[...] Женска је не само због тога што очитује укус и назоре прве девојке која је 
створила збирку, но, пре свега, стога што у њој преовлађују усменокњижевни 
облици који су својина женских казивача (лирске песме, баладе, бајке, басме) 
и описи обичаја у којима пресудну (бајање и чарање, припремање јела) или 
претежну (свадба) улогу имају женски преносиоци традицијских облика и 
норми“ (Клеут 1990: 25).

И овај сажет, али високо артикулисан увид у родну перспективу усмене 
традиције, сведочи колико је сложен и обухватан истраживачки рад Марије 
Клеут и како су разноврсни и богати његови доприноси, и они остварени 
сагледавањем усмене књижевности и традиционалне културе – српске и 
јужнословенске – у њиховом сложеном научном и културном контексту, и они 
настали истраживањем граничних зона у којима се усмено и писано преклапају, 
градећи низ прелазних облика који успостављају сложене релације са усменом 
књижевношћу. Радови Марије Клеут посвећени усменој епици поставили 
су нове истраживачке и научне стандарде, захватајући изузетно велику и 
комплексну грађу – објављену и рукописну, систематизујући је и тумачећи у 
складу са савременим кретањима у науци у књижевности и развојем европске 
фолклористике. Са становишта српске културе посебно је важно и њено бављење 
књижевношћу 18. и 19. века, које је омогућило драгоцен увид у историјски, 
књижевни и културни контекст предвуковских бележења и бележења Вукових 
савременика, која су често остајала у сенци Вуковог дела. Целином свог научног 
рада Maриja Kлeут уклапа усмeну књижeвнoст у шири књижeвни и културни 
кoнтeкст, обједињујући књижевни и културолошки аспект. Тек прелистане на 
страницама овог рада, њене књиге се нуде као резултат и као подстрек, као низ 
одговора, али и као мноштво подстицајних питања.
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AN INSIGhT IN ThE whOLE
Summary

The paper is concerned with Marija Kleut’s monographs and edited books presenting 
the studies of oral literature. The author of the paper searches for interests, attitudes, conclusions 
and results as characteristic features of M. Kleut’s scientific work and contribution. The basic 
features of scholarly work of M. Kleut are: broad and multi–level matter span; precise and 
scrupulous search for facts, talent for interpretation; and above all viewing of the subject 
in national, South Slavic, European historical, poetical and scientific context. The main 
contributions of the author also are: historic, poetical, thematic studies and interpretation of 
oral epics; studies of relationship between oral literature and transitional forms of oral/written 
genres; comprehensive study of disregarded genres of oral literature as well as establishing the 
more precise collecting map and contribution of less known collectors of oral literature.

Key words: oral literature, epic poem, hero, history, poetics, bourgeois poetry, oral lyrics, 
plane forms, collectors, collection of poems
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Миодраг M. Матицки (1940)                 УДК: 821.163.41–14.09
Вукова задужбина, Београд

НАРОДНА И ГРАђАНСКА ЛИРСКА ПЕСМА

У раду је указано на битне одлике српске грађанске лирике из 
рукописних песмарица које су допринеле њеном прожимању са усменом/
народном поезијом (паралелно присуство обе традиције у рукописним 
песмарицама и периодичним публикацијама, процеси фолклоризације 
песама писаног постања и препевавања и допевавања усмене лирике). 
Показано је у којој мери ове две традиције представљају целовити ток 
српског песништва који је битно одредио развој и карактер српске поезије 
епохе преромантизма и романтизма. Мноштво записа народних песама и 
рукописних песмарица грађанске лирике насталих у Срему дозвољавају да 
се Срем издвоји као епицентар тадашње српске духовности. 

Грађанска лирика, народне лирске песме, рукописне песмарице, 
фолклоризација, преромантизам, романтизам.

 уводне напомене о српској грађанској лирици

Почев од Тихомира Остојића и Владимира Ћоровића, аутора књиге 
Српска грађанска лирика XVIII века (Остојић, 1926), у којој, поред избора песама 
налазимо и описе рукописних песмарица, започело је шире интересовање наше 
науке за грађанску лирику као особит ток српског песништва, који је током 
18. и 19. века трајао упоредо са званичном поезијом штампаном у листовима, 
алманасима, забавницима и посебним издањима књига песама. Најзначајније 
резултате изучавања ове књижевне традиције дугујемо Боривоју Маринковићу 
(Маринковић, 1966), Мирјани Стефановић (Стефановић, 1992), Марији Клеут 
(Клеут, 1991а), Иштвану Поту, Радмили Ненин–Пешић, Шандору Палу, Зоји 
Карановић и др. Утврђени преглед ових песмарица који је начинио круг 
новосадских истраживача, који започиње песмарицом Теодора Добрашевића 
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из 1763, обогатио сам и ја песмарицом професионалног певача Србина 
Иштвана (Стефана) Саколцаија из Мађарске. Имао сам срећу да откријем 
у Сечењијевој библиотеци у Пешти песмарицу која је старија од песмарице 
Теодора Добрашевића из 1763, до тада сматране најстаријом песмарицом. Реч 
је о обимној песмарици Стефана из Саколче из 1762. године (са 157 песама) која 
је настала у Будиму и која, поред песама на немачком, латинском, мађарском 
и словачком, садржи значајне записе српских лирских песама (вертепских, 
свечарских, љубавних, војничких, винских и шаљивих) које су се тада радо 
певале. Најстарији изворник остаје ерлангенски рукопис из првих деценија 18. 
века, у којем се, поред народних песама, находи више десетина типичних песама 
из репертоара грађанске лирике (Геземан, 1925).

Сва претходна истраживања и сачувани записи показују да је традиција 
српске грађанске лирике, адеспотног певања и традирања кроз рукописне 
песмарице везана за грађанске средине и да се јавља у њима хронолошким редом 
како су оне настајале. Међутим, није до сада уочено да се тек неколико сачуваних 
песмарица по настанку везује за Будим, Братиславу где се школовала наша 
омладина, Темишвар, Сегедин, Букурешт, а да веома значајно место заузима 
Срем, боље рећи простор од Сремских Карловаца до Земуна и Новог Сада, што 
је свакако ужи простор од простора Карловачке митрополије који је прихваћен 
у кругу истраживача српске грађанске поезије (Матицки, 2007).

Срем је био у јужним крајевима Аустријског царства центар епског 
певања у којем народни певачи, на малом простору око фрушкогорских 
манастира, под утицајем предања развијених уз ове задужбине, посебно негују 
епску традицију која се тиче најстаријих времена, Косовског боја, Бранковића 
и деспотских времена. За Срем се везују и певања највећих Вукових певача, 
Слепе Живане, Јеце, Слепице из Гргуреваца, ту је Вук забележио најлепше песме 
Филипа Вишњића, Тешана Подруговића и других.

Деценијама је с ваљаним основама расправљано о тзв. сремском начину 
певања епских народних песама, за Срем се везује традиција пословског, тајног 
језика слепих гуслара који су описивали Вук Караџић, Сима Милутиновић 
Сарајлија и други, за Срем се везује и постојање једине познате нам гусларске 
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школе, тзв. Иришке академије (Матицки, 2003: 177—185).
Када су кренуле осеке сеоба, Срби су мудро изабрали Сремске Карловце 

као центар српске духовности, пре свега цркве, а потом и школства. На то се, 
срећом, надовезује процват Новог Сада који постаје Српска Атина. У првој фази 
када је настајала и тек почела да се развија српска грађанска лирика, она је била 
готово скрајнута и живела је искључиво у рукописним песмарицама. Појединци 
су правили личне изборе (антологије) песама за певање, њихове песмарице 
помагале су им да изводе песме у друштву, мада има песама интимне садржине, 
споменарског типа, које нису биле намењене широј публици, већ су пре биле 
лично власништво интимног карактера и садржаја.

Трајући као побочна линија званичне, уметничке, штампане лирике, 
усмено традирана на начин како је живела и народна поезија (извођењем, 
певањем) српска грађанска лирика је у пуној мери изражавала поетику најширег 
читалачког аудиторијума. Отуда у песмарицама налазимо варијанте песама као 
да је реч о народној поезији. Касније, у другој фази, српска грађанска лирика ће 
налазити места у забавницима, календарима, штампаним лирама; на тај начин 
ће излазити из анонимности и полако задобијати форму штампаног, фиксираног 
текста. У другој половини 19. века доживеће и пародијске обраде, знатно ће 
допринети да се и народна/усмена епика пародира, али, што је посебно важно, 
у српској грађанској лирици започеће и веома значајан процес надоградње 
народне лирике (препевавања, допевавања), који ће трајати све до почетка 20. 
века. У крилу српске грађанске лирике развијали су се и примали први утицаји 
европског преромантизма, у њој је утрт пут романтичарским песницима, па и 
лирици Бранка Радичевића, превратничкој када је реч о званичној поезији. То 
се може посебно уочити ако се жанровски анализирају репертоари песмарица, 
чије садржаје махом чине следеће врсте песама: љубавне, еротске, винске, 
напитнице, здравице, војничке, ђачке, рефлексивне, пригодне (о слави, венчању), 
о годишњим добима, религиозне, патриотске, као и сатиричне и хумористичке 
песме.

Важно је истаћи да су стари наши песници, махом псеудокласичари, 
чија је поезија била испуњена музама и симболиком класичне лирике, верни 
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класичним формама (оди, химни, епиграму), умели и те како да испевају песме 
по укусу младог грађанског сталежа, које су се веома лепо укључивале у поезију 
коју Вук Караџић одређује веома прецизно: „У Сријему пак и у Бачкој и у Банату 
по варошима се већ ни женске народне пјесме не пјевају, него којекако нове, што 
праве учени људи и ђаци и калфе трговачке.“

Међутим, и Вук је у младости имао личну рукописну песмарицу, у коју је 
од 1808. до 1813. године највише записа унео у време док је боравио у Неготину и 
Брзој Паланци, у срединама где је градски живот много шта мењао, па је тражио 
и начине како би се адекватно уметнички исказао. У песмарицама 18. и 19. века 
нашле су се песме најпознатијих српских песника: Доситеја Обрадовића, Јована 
Рајића, Захарија Орфелина, Алексија Везилића, Милована Видаковића, Јована 
Алексијевића, Лазара Нешковића, Лукијана Мушицког, Георгија Магарашевића, 
Јована Стерије Поповића, Јована Суботића, Бранка Радичевића, ђорђа 
Рајковића, Васе Живковића, Јована Јовановића Змаја, ђуре Јакшића, па и песме 
из младости Лазе Костића. Такође, налазимо и десетине мање познатих песника, 
чије се стваралаштво искључиво везује за грађанску лирику. Имена многих од 
њих остаће непозната, јер су њихове песме одмах по свом настанку постале део 
адеспотне (анонимне) грађанске лирике.

Марија Клеут истиче мишљење Тихомира Остојића (Остојић, 1910: 145) 
да се у историји српске књижевности може издвојити доба песмарица. То је време 
када је било мало српских књига и када су оне биле скупе и тешко доступне, када 
је српска периодика у повоју. У српској поезији тад значајну улогу има „грађанско 
песништво“ како га именује Тихомир Остојић, чешће га означавајући синтагмом 
„поезија старих песмарица“. По Марији Клеут, рукописне песмарице су једини 
сачувани материјални траг о специфичном начину посредовања песничке речи, 
мода и потреба једног прошлог времена, својеврсне антологије и сведочанства о 
популарности појединих песника и још више појединих песама; њихова историја 
јесте историја грађанског песништва.

Песме српске грађанске лирике, исписиване ћирилицом и претежно на 
српском језику, на простору под јурисдикцијом Карловачке митрополије, део су 
српске културне баштине и одиста означавају подужи период у историји српске 
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књижевности. Оне су, такође, и показатељ прожимања српског народа с народима 
с којима је у заједници живео или се граничио, пре свега с немачком културном 
традицијом, мађарском, русинском, украјинском, словачком, хрватском, што се 
посебно уочава на плану мелике — песама певаних на исту мелодију. Сигуран 
траг постојања ових песмарица у Срба може се пратити у 18. и 19. веку, али није 
искључено да их је и раније било, као што је то случај с Хрватима и Словенцима.

У почетку чуване у личним рукописним песмарицама које су, често, 
ишле из руке у руку и преписиване, песме грађанске лирике полако налазе 
места и у публикацијама. Песме грађанске лирике преузимају: први српски 
периодик у 19. веку, Календар Георгија Михаљевића (Будим, 1807—1808; 1813), 
Забавник (Беч, Будим, Београд, Крагујевац, 1815—1821; 1833—1836) Димитрија 
Давидовића, забавник Даница (Беч 1826—1829; 1834) Вука Караџића, алманах 
талија (Пешта 1829) Јулијане Радивојевић, Сербски славуј Атанасија Николића 
(Будим, I—II — 1827; III — 1836); народне лире с више издања, али и власници 
песмарица преписују из штампаних публикација драге им песме, негде чак то и 
напомињући, попут Јакова Иљина који за песму бр. 15 из своје песмарице вели да 
је „преписана из женског календара 1807. августа 17“ (реч је о Михаљевићевом 
Календару за 1807, који је био „госпожицам посвјашчен“). Упоредо трајање 
појединих песама и у рукописним зборницима и у штампаним лирама, доказ су 
паралелног постојања два начина преношења грађанске лирике, што указује и 
на упоредно постојање два типа културе у српском грађанском друштву. Треба 
нагласити да су преписивање и усмено преношење већ били дубоко укорењени 
у традицију српског народа, посебно када је реч о преношењу лирских песама, 
са циљем да буду певане. По томе је грађанска лирика блиска народној поезији, 
отуда су многе песме на граници усменог и писаног стваралаштва и стога су, 
што и Вук чини, уношене и у књиге народних песама. Пресудно је било то што је 
грађанска лирика претежно певана, о чему сведоче записи иза песама забележени 
у рукописним песмарицама, али и приликом њихова прештампавања. Ова се 
лирика певала, стихови су се понављали често као припеви, певало се и у два 
гласа, а утврђено је да се и по десетак песама певало „на исти глас“, односно на 
исту мелодију. Како ноте нису бележене, назнаке испод песама које су упућивале 
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на мелодију познатије песме („пева се као“, „по гласу“, „на арију“) говоре да су 
мелодије биле општепознате и утврђене, свакако утврђеније од текста песама 
који је вариран и мењан, како би био прилагођен средини која песму преузима.

Начин традирања и преношења песама близак средњовековној и усменој 
традицији допринео је да грађанска лирика са успехом изврши веома значајан 
утицај на српске песнике који су стварали крајем 18. и током 19. века; због начина 
како је традирана и преношена песници су је прихватали као део у народу дубоко 
укорењене песничке традиције. По томе је српска грађанска лирика важна 
карика у историји српске поезије из времена када она постаје самосвојнија, 
када се јасније артикулише аутентични глас српског песништва и значајно 
раскида с традицијом препева и преузимања из класике и из другоразредне 
поезије тада водећих европских литература, немачке и мађарске пре свега. Била 
је то поезија махом „нешколованих“ песника, ослобођена сваке стеге и кад је 
реч о форми и темама, и када је реч о стиху и језику. С разлогом су ове песме, 
често препуне еротских и других двосмислености, постајале пародије галантне 
лирике као и песама класичне традиције (пародије с музама и Купидом), у њима 
се с хумористичко–сатиричном функцијом јављају ликови ђака, калуђера, 
војника. Добар део ових песама биле су, у ствари, адаптације усменокњижевних 
традиционалних творевина (то се може пратити од ерлангенског рукописа). 
Оваква грађанска лирика стварала је нову атмосферу, нови амбијент који 
надраста пасторално и патријархално. Управо из тог амбијента и из таквог 
песништва поникли су Бранко Радичевић и десетине његових епигона који су га 
следили у другој половини 19. века.

Све ово нас упућује да потражимо одговор и на питање зашто се Срем 
издваја када је реч о традицији српске грађанске лирике у толикој мери да се 
грађанска лирика не може заобићи као важан слој културолошког развоја 
простора означеног именом Фрушка гора. Поређење репертоара песмарица 
насталих на овом простору с репертоарима сличних књижевних творевина у 
Славонији, показује да су међу њима постојале веома чврсте везе још у 18. веку. 
То нас упућује на закључак да је Срем, због близине Славонији, природно неговао 
традицију грађанске лирике под утицајем традиција култура западних народа. 
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Треба истаћи и то да је Срем, некада, био део јединственог културолошког 
простора који се заснивао на темељима Војне границе. Била је то слободнија 
грађанска средина него што је то случај са залеђем, а то нам открива и репертоар 
ерлангенског рукописа, који се састоји од песама забележених на простору Војне 
границе. О томе нам сведочи и Антун Рељковић у свом Сатиру када говори о 
песмама које је у Славонији певао и у колу изводио народ.

Увид у репертоаре песмарица насталих у Срему показао је да у њима 
налазимо велики број истих песама, или њихових варијанти, што дозвољава 
Мирјани Стефановић да претпостави како је „постојала нека веза — 
територијална — између појединих песмарица“, да је релативно узак „терен 
популарности“ појединих песама, готово тематско–мотивски локалан, додајмо, 
те да су неке песме певане само на терену између Сремских Карловаца и Земуна 
(Стефановић, 1992: 337) .

У ерлангенском рукопису, у лирским песмама које свакако спадају у 
традицију грађанске лирике, па и у деловима епских песама које су на међи с 
романцама, налазимо помене Фрушке горе и Срема на начин како се то чини 
у грађанској лирици: вила кличе „са лијепе са Фрушке планине“ (90) и у више 
песама јунаци језде „прико Срема равна“ и грабе „лијепом Фрушком планином“ 
(83, 90); у више песама пева се о Петру Варадинцу, бану из гласовите винске 
песме у тринаестерцу: „Вино пије Дојчин Петар, варадински бан“ (11, 59, 90); 
јунаци, често, походе Сланкамен, Купиново; у шаљивим лирским песмама, 
пародијама епских, јавља се и мрав на коњу који је, попут Змај деспота Вука, 
„вучју капу накривио“. Касније песмарице, иако за неке не можемо да утврдимо 
где су настале, можемо везати за Срем јер се у њима налазе песме са „сремском 
тематиком“, као што је то случај с песмом „Чудан јунак кроз Карловце прође“ 
из првог рукописа тзв. Академијиних песмарица (Архив САНУ) (Стефановић, 
1992: 224—254).

Значајан је број песмарица које се с више сигурности могу везати за Срем: 
песмарица Петра Стојачковића из 1774. у којој је забележена „Песн бођанскија 
манастира“; песмарица ковиљских калуђера из 1795; песмарица Стевана 
Зурковића, војника, из 1812, коју истраживачи везују за Тимотеја Недељковића, 
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која је „ишла за својим власницима и записивачима од Карловаца до Новог 
Сада“; песмарица Стефана Панајотовића из Митровице, настала 1804; песмарица 
„Песни песнеј 1813, списана Јованом Алексијевићем 15–го октомврија 1814 
љета“, сачувана у препису Филипа Петровића, учитеља певања у Шишатовцу; 
збирка Спиридона Поповића који је учио богословију у Сремским Карловцима 
када је његова песмарица и настала итд.

Посебно се издваја обимна песмарица (120 песама) Василија Јовановића, 
карловачког ђака, потом искушеника у Гргетегу, од 1812. године земунског 
учитеља, који је у песмарицу уносио песме почев од 1805. године. Поређење 
репертоара ове песмарице с такође обимним репертоаром песмарице Јована 
Иљина (која, иако се везује за Томашевац, припада сремској традицији грађанске 
лирике) са 56 песама забележених почев од 1803. године, као и с репертоаром 
песмарице карловачког ђака Максима Брановца из 1817, у којој је забележено 
156 песама, показује нам доста верно како је изгледала традиција српског 
грађанског песништва у Срему. Анализирајући песме из песмарице Максима 
Брановца, Радмила Ненин закључује да је записивач морао бити карловачки 
ђак. У љубавној лирици из ове песмарице она налази мешавину „трубадурства и 
ситнограђанске наметљивости“ у којима се огледа „права мала биргерска идила“ 
што важи и за остале песмарице (Пешић, 1997).

У којој мери је у једном тренутку Срем био епицентар српске грађанске 
лирике може се утврдити на основу антологије Марије Клеут песмарица 
карловачких ђака. Она је тек избор из великог корпуса грађанске лирике каквим 
се не може похвалити ниједна друга средина у којој су Срби живели у 18. и 19. 
веку, нити неки већи српски културни центар.

Почетак традиције рукописних песмарица карловачких ђака Марија 
Клеут везује за време оснивања Карловачке гимназије (1791) и Карловачке 
богословије (1794). Од тада се карловачки ђаци јављају као значајни учесници 
у традирању грађанске лирике, а треба истаћи и да су многи од њих, огледајући 
се најпре у овој лирици, постали познати српски песници. Није случајно што 
је највише песмарица сачувано од оних који су били карловачки ђаци. Још је 
Гаврило Стефановић Венцловић сматрао значајним да помене „ђачке/дијачке/
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поџепнице“ као распрострањену појаву. О њима пише и аутор прве историје 
српске књижевности Павел Шафарик (1833). На основу увида у веома велики 
број ђачких песмарица, Марија Клеут је закључила да је међу њима убедљиво 
највише карловачких песмарица, да су оне настајале у периоду од првих деценија 
до седамдесетих година 19. века, да припадају другој генерацији рукописних 
песмарица из епохе романтизма, омладинском добу боље рећи, да „очитују 
романтичку рецепцију класицистичких и предромантичарских песника“, а да је 
од пуног реализма у њима „више онога што подсећа на претходне епохе“ (Клеут, 
1991а).

Посебно је занимљива тематско–мотивска основа песмарица карловачких 
ђака. У њима се често помињу Карловци и значајни људи из карловачке 
прошлости: „Ој Карловци, ој жалости, / У теб’ леже честне кости, / Сећајући 
с’ светог бића, / Стратимировића.“ Песници су покаткад успевали да чудесно 
измире фолклорне и славеносербске црквене источнице („псалтир у фрули“), 
да игром речима обесмисле галантну лирику („за њ’ живим, мрем за њу“), да 
испевају много успелих стихова о Србији као мајци и матици („Србија је станак 
мој“), о храбрости граничара („У смрт скаче граничар“), о војводству и војводи 
Стевану Шупљикцу, призивали су Душаново царство и реаговали на бојеве 
вођене током буне 1848—1849, негујући особит тип будилица („Кад затруби 
на југу / Душанова труба“; „Србобране, децу буди, / Војводину сад пробуди“ 
— препознајемо одјек Доситејеве песме „Востани Сербије“). Честа тема ових 
песама била је Фрушка гора („Гди Фрушка гора у Дунав силази, / Севера бесног 
исмејава јарост, / Ту срце покој не налази, / Нити душа утехе“; песма о птицама 
које разносе благостање — „Она пада на Фрушку планину, / Зато ј’ Фрушка 
вином обродила“; или у шаљивим песмама — „Нови Сад се зелени, /А мајур се 
црвени, / У Карловци грожђа нема — / Шевар до колена“). Посебно су занимљиве 
локалне сатире („Из Охола три сокола, / Из Хопова пет попова, / Из Јакова три 
ђакона, / Из Кисача пет свирача, / Из Кустура пет пандура, / Из Буковца три 
трговца, / Из Стотина пет стотина“), као и шаљиве песме о карловачким ђацима 
(„Да чудна јунака, карловачка ђака“; „До два ђака и до три штудента / Заробише 
варош Буковац, / Заробише ту пресилно благо, / Однесоше, ништ’ не оставише: 
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/ Торбу шљива и решето жира, / И кошницу ланска кукуруза; Задобише и једну 
поњаву, / На три места само прегорела“; „Карловчани ђаволи, / Буковчани још 
гори, / Карловачки богословци / Играју се с новци“).

У песмама карловачких ђака често налазимо изванредна надограђивања 
и распевавања лирске народне песме, много од осећајности која ће се наставити 
у српским севдалинкама, у бачким песмама Стевана Бошковића (Бошковић, 
1862; Бачванске песме, 1987) које се нису разликовале од народних дикица, у 
снохватицама и девесиљу Јована Јовановића Змаја (Матицки, 2003). Змајева 
песма „Зора руди, мајка ћерку буди“, као што је то случај и с песмом Васе 
Живковића „Одби се бисер грана, од јоргована“, прештампаване су као народне 
песме, а певане су у сватовима као саставни део сватовског обреда (кад испраћају 
девојку из родитељске куће).

Неке песме из сремских рукописних песмарица 19. века, преношене 
усменим путем, преписиване по песмарицама карловачких ђака често у облику 
разних варијанти, прештампавају се и памте до данас. Песму коју данас знамо 
као „Милкина кућа на крају“ мало ко у друштву не зна да пева. Ова песма остала 
је омиљена и у наше доба управо зато што је најпотпуније фолклоризована, 
зато је ушла народу у вољу. Овим се отвара теоријско питање фолклоризације, 
схватања суштине фолклора, наше спремности да у савременом турбо–фолку 
препознамо песме које ће и наши потомци певати.

 
о односу народне и грађанске лирске песме  

Дијалог без вукове сенке

 Своја дугогодишња истраживања феномена рукописних песмарица, 
грађанске лирике, односа грађанске и народне лирике „усменог постања“, Марија 
Клеут је заокружила у књизи из вукове сенке (Клеут, 2012). У њој истиче да им је 
заједничка одлика „настојање да се изуче појаве које су се нашле у сенци научних 
(и популарних) интересовања за збирке народних песама Вука Караџића“ 
(Клеут, 2012: 185). Ту пре свега мисли на предвуковску традицију и записе у 
периферним крајевима (посебно у области Карловачке митрополије) које је 
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Вук због језика сматрао мање репрезентативним, што може да допринесе „да 
се доведе у питање канонизација идеала Вукових антологија: његове објављене 
збирке избори су састављени са одређеном намером и засновани на одређеном 
укусу, и укорењени у своје време“ (Клеут, 2012: 185). Слика која се добија на 
основу Вукових антологијских збирки била је драгоцена за укључивање српске 
народне поезије у светску културну баштину, за утврђивање основе будућег 
књижевног језика, али она није слика реалног стања усменог стваралаштва 
Вукова доба. Полазиште Марије Клеут у оцени грандиозног Вуковог доприноса 
у сакупљању и презентовању усмене/народне књижевности гласи: „Све то било 
је добро и врло утицајно у првој половини xIx века, али је однос према усмено–
књижевној традицији у другој половини xx века (поготову данас — прим. М. 
М.) и потребно и могуће променити.“ (Клеут, 2012: 185) Нужно је, дакле, изаћи 
из Вукове сенке.

 У својим радовима сакупљеним у књизи у вуковој сенци она се посебно 
осврће на Вуков наглашено негативан однос према записима народних песама 
у рукописним песмарицама које потичу из крајева у којима се „говори српски 
тако ружно и покварено“, с доста обележја књижевног језика против кога се Вук 
бескомпромисно борио. Марија Клеут то показује на основу Вуковог односа 
према песмарицама које су биле у његовом власништву: Аврама Милетића, 
Јована Николића и Василија Јанковића. Можда ту треба поставити питање да ли 
је Вук своју прву песмарицу из 1814. године највећим делом начинио на основу 
записа „са врелих усана“ Савке Живковић, која је с њим била у Бечу, о чему пише 
Владан Недић (Недић, 1965: 369), или је песме преузео из Савкине песмарице 
(била би то прва женска рукописна песмарица нама позната) са записима песама 
које је певала. Почев од песмарице Стефана од Саколче из 1762, постоје многа 
сведочанства да су мушкарци певачи имали и своје рукописне песмарице. Тако је 
и Марко Утвић, певач Вука Караџића, био он казивач (или певач), истовремено 
и записивач народних песама у својој збирци. 

Када је реч о Вуковом негативном односу према старијим рукописним 
записима и песмарицама, треба узети у обзир да је Вук у другом (бечком) 
издању одустао од своје концепције хронолошког слагања епских народних 
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песама према историјским догађајима, и да је понукан жељом да покаже старину 
народне епике, поред тога што је до тада објавио само четири песме забележене 
у 18. веку („Хасанагиница“, „Срби у Донавeрту“, „Јакшићи кушају љубе“ и 
„Бошњаци на Москву“), објавио још девет песама на почетку друге књиге, за 
које вели у рачуну веома неодређено: „из Црне Горе“. Те песме у објављенију за 
ту књигу издваја као побожне и „особито митологичке“. Неке од ових песама 
су непотпуне или су лошије варијанте, због њих Вук истиче да је, када је реч о 
песмама од старине или о особитим и ретким догађајима, чак и када су у питању 
лошије варијанте, вредно штампати чак „само неколике врсте“, односно комаде 
од песама. Њима је, уосталом, Вук употпунио недостатак епских песама из Црне 
Горе у првом лајпцишком издању (Матицки, 1999: 35—44).

Захваљујући прилогу Јоксима Новића Оточанина објављеном у огледалу 
србском Јована Хаџића 1864. године (Новић, 1864), сазнали смо и порекло ових 
девет песама из друге књиге бечког издања. Јоксим Новић Оточанин припадао 
је кругу Вукових сарадника из Вуковара (Јустин Михајловић, отац Давид, 
учитељ Александровић и други) који су му помагали у припреми за штампу 
бечког издања. У писму Јустину Михајловићу од 27. дец. 1838. године (Караџић, 
1993: 291) Вук даје упутство како да му препишу начисто (за штампу) песме 
за бечко издање, али и да му препишу и оне још нештампане, из добијених 
рукописа. О редакцији песама „из Црне Горе“ Јоксим Новић Оточанин пише: 
„Оне је најстарије јуначке пјесме о ’Дивовима’ као и ону о ’Крститељу Јовану 
и цару Дуклијану’, писао некакав калуђер у Црној Гори, и дошле су тако у руке 
скупитељеве. Тај је рукопис био тако написан, као да је писару било вретено 
у руци меште перета; а сав је рукопис (преко двадест табака) био као проза, и 
нигђе није било знака (коме или пункта, или чегагођ другог), да се барем колико 
толико знаде одмор, или свршетак. Ја сам се напатио год. 1838. и више муке 
поднијео с њима, док сам их дотјерао у ред, као што су сад у песмарици, него 
да сам пола библије превео. Ваљало ми је и нагађати и погађати.“ (Новић, 1864: 
св. 4, 100-101) Према опису рукописа „некаквог калуђера у Црној Гори“ јасно 
је да је реч о старом рукопису из 18. века: песме су бележене као проза, тешко 
je читљива и недоследна ортографија, песме „Цар Дуклијан и крститељ Јован“ 
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и „Змија младожења“ подупрте су причом, легендом, што асоцира на сличне 
дублете упоредних записа у рукописним зборницима 18. века. 

 Закључак Марије Клеут о Вуковом односу према рукописним 
песмарицама старијег постања из крајева у којима су живели Срби у оквиру 
Аустријског царства овим се не мења. Вук је био спреман да прихвати старије 
записе ако су они долазили из епицентра епике, а дистанцирао се од оних из 
северних крајева, поготову када су у питању „којекаке нове пјесме“ које спевавају 
и певају „учени људи, ђаци и калфе трговачке“. Открићем да је из старог рукописа 
неког црногорског калуђера (боље рећи реч је о рукопису из неког манастира) 
преузео девет „особито митологичкијех пјесама“ како би показао везу живе 
усмене традиције његова времена са старијом епском традицијом, да Косовска 
битка и није учинила толико судбоносни преокрет, да није баш „тако силно 
ударила у народ, да су готово све заборавили што је било донде, па само оданде 
почели наново приповиједати и пјевати“, само се доводи у питање уврежено 
становиште да је Вуково начело „са топлих усана народа“ сигуран параметар 
за утврђивање „усменог постања“ народних песама, што је посебно важно када 
се разматрају предвуковски записи у којима, на чему Марија Клеут с правом 
инсистира, налазимо реалну слику стања усменог песништва.

 Марија Клеут у више наврата истиче да бављења записима предвуковске 
традиције, и оних насталих у рукописним песмарицама за Вукова живота, 
помажу да се утврди историјска перспектива у бележењу и рецепцији 
усменотрадицијских поетских творевина, постојање континуитета између 
сопственог записивања и издавања народних песама. Оваква истраживања 
истовремено осветљавају и труд анонимних састављача рукописних зборника 
у том правцу, односно сведоче о постојању спремности у српском грађанском 
сталежу да се прихвате народне песме (пре свега „љубовне и њежне пјесме“ 
како Вук истиче). Марија Клеут то најбоље демонстрира на примеру песмарице 
Николаја Беговића, која припада рукописним песмарицама треће генерације, 
онима насталим у време романтизма (Клеут, 2012: 47—57). Занимљиво је да у 
њој налазимо педесетак песама које су биле познате састављачима рукописних 
песмарица пре 1817. године, да су биле објављене и у Сербском славују Атанасија 
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Николића и у календару ружица, што потврђује традирање грађанског 
песништва и путем преписивања из штампаних извора, посебно из песмарица и 
календара. 

Вука није занимао синкретизам урбаног и руралног односа према поезији 
остварен у рукописним изборима, рецепција грађанског сталежа народног 
песништва. Првобитна значајнија занимања за грађанско песништво, за поезију 
песмарица, почев од Тихомира Остојића и Владимира Ћоровића, па до Боривоја 
Маринковића, нису користила рукописне песмарице као извор за проучавање 
усмене поетске традиције добрим делом и због „невуковске“ рецепције народне 
књижевности коју су испољавали састављачи ових песмарица. 

У предговору књиге Народне песме у записима XV—XVIII века Мирослав 
Пантић на основу старијих записа грађанске и народне лирике закључује да то 
нису два паралелна тока који иду независно један од другога, већ један исти 
ток. И признаје: „Али да у нашим закључивањима дођемо дотле, требало је да 
се ослободимо најпре оне колико удобне, толико и опасне навике да о народној 
песми просуђујемо искључиво на основу Вукове збирке и да њене одлике и 
њене специфичности дефинишемо једино према песмама које је забележио 
Вук.“ Пантић, ипак, осећа потребу да истакне како објављивање песама које 
припадају предвуковској традицији записивања није „водила жеља да се помоћу 
овако сакупљених записа растаче и круни, па чак ни да се на један други начин 
поставља вредност и значај Вуковог дела.“ (Пантић, 1964: 13) 

Разматрајући утицај народне лирике на грађанску, Радмила Пешић 
истиче период у којем је народна песма живела у грађанском амбијенту скоро 
неизмењена, те период када постоје песме „на средини између народне и 
грађанске“ у којем је тешко утврдити којој врсти песме припадају и, најзад, трећи 
период када грађанска песма постаје квалитативно нова у односу на народну 
(Пешић, 1977: 551—561).

Марија Клеут у својим радовима доследно тежи да избегне 
апсолутизовање записа Вука Караџића као критеријума за разграничавање 
усменог од песништва писаног постања, како се не би превидео процес преласка 
поетске творевине из грађанског песништва у народно. Управо на том плану у 
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последње време отворено је веома широко плодоносно поље истраживања. Није 
реч само о понародњавању, о библијским пословицама и пословицама преузетим 
из писане литературе које улазе у народ и добијају усмену верзију, о Доситејевим 
баснама које Врчевић, неколико деценија касније, бележи као народне басне, о 
песмама које су по мелодији и структури стиха омогућавале вешта преобликовања 
песама писаног постања у народне, усмене поетске творевине (интензиван процес 
понародњавања, народне редакције песама с мотивима преромантизма) или 
народних песама у грађанску лирику, подразумевајући процесе почев од певања 
на народну, па све до процеса допевавања и препевавања народних песама од 
стране најзначајнијих српских песника чије су се неке песме, нимало случајно, 
нашле као адеспотне у рукописним песмарицама као песме за певање (Михаило 
Витковић, Лукијан Мушицки, Јован Поповић Стерија, Бранко Радичевић, Лаза 
Костић, Стеван Бошковић, Васа Живковић, Јован Јовановић Змај). 

Марија Клеут је уочила да прихватањем народних песама од стране 
грађанства долази до процеса прожимања народне и грађанске лирике у којем 
бивају промењени контекст и функција усменог песништва, што условљава 
специфичну селекцију, али и промену функције и форме, при чему долази до 
изражаја процес адаптирања форме укусу и језику примаоца: „Српско грађанско 
песништво је својеврсна реактуализација и поновно ’читање’ традиције која је 
била позната и приступачна, и када су усвајане изграђене песничке форме, и 
када су оне мењане, и када су на њиховим основама стваране нове.“ (Клеут, 2012: 
22) 

Док су, најпре, народне песме попуњавале жанровски систем 
грађанског песништва (по Марији Клеут то су недостатне љубавне песме 
и песме национално–историјске тематике), и у периодици испуњавале 
одељке посвећене поезији, појаве Вукових књига народних песама, посебно 
прештампавања Вукових песама у популарним издањима (лирама, певанијама, 
алманасима и календарима) која често остављају утисак штампаних песменика 
и рукописних песмарица у којима као целина егзистирају народне песме и 
грађанска лирика, условиле су повратни књишки утицај народне поезије, 
особиту рецепцију у писаној књижевности. Поред редакција које народне песме 
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доживљавају у том процесу нове рецепције, у рукописним песмарицама 19. века, 
у маргинализованим, рубним фолклорним зонама све више места заузимају 
управо оне песме које су биле на маргини Вукових интересовања, које је називао 
„пјесмама бачванским нашега времена“. У више прилога о бачванским песмама, 
дикицама, шалајкама и бећарцима у рукописним песмарицама, који се директно 
супротстављају „нашим већ свиклим представама о класичној народној песми“ 
(Клеут, 2012: 110), Маја Клеут убедљиво потврђује ову појаву у српској поезији 
19. века, показујући да је то одлика „урбанизоване фазе у развоју усмене 
традиције коју обележава непатријархални дух и хуморно које иде до вулгарног“ 
(Клеут, 2012: 110). На примеру збирке народних песама Георгија Стефановића 
Којановог она долази и до веома занимљивог запажања да рубне зоне, каткад, 
боље чувају архаичне црте него зона патријархалне културе. 

Слика српског песништва с краја 18. века и почетка 19. века не би била 
потпуна ако би се занемарила управо та упоредна, у далеко ширем читалачком 
кругу владајућа линија „народног“ певања, поезија преношена усменим и 
писаним путем, преписивањем по песмарицама и као штампани текст. Поред 
утврђеног кода традирања тзв. грађанске лирике: усмено — писано — усмено, 
мора се узети у обзир и код: штампано — усмено — писано. Управо због бољег 
расветљавања ове проблематике значајно је, пре свега, изучавање поезије 
Лукијана Мушицког, Михајла Витковића и других песника с краја 18. века и 
почетка 19. века, као и њиховог односа према српском песништву, писаном и 
усменом. За истраживања у том правцу усмерена био је индикативан читав 19. 
век. 

Из видокруга изучавалаца поетике српског песништва измицале 
су две књиге српских севдалинки с краја 19. века. Мостарски прота Марко 
Симов Поповић — Родољуб објавио је у Великој Кикинди 1892. године књигу 
популарних песама за певање сакупљених у Пљевљима, Фочи и Коњицу, Српске 
народне севдалинке, а Јанко Веселиновић у Београду 1895. године антологију 
песама које су се певале у српском народу, Севдалинке народне бисер–песме 
за певање (Веселиновић, 2008). Оне су топло поздрављене и посебан су 
парадигматски знак када говоримо о десетинама великих лира, певанија, 
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песмарица, с песмама које су се певале, било да је реч о народним, одабраним 
према захтевима поетике тог времена, било да су у питању песме испеване „на 
народну“. Оне су у потпуности замениле рукописне песмарице и, у то време, међу 
популарним књигама за народ биле су највише прихваћене од стране читалаца 
и снажно су деловале на развој српског песништва крајем 19. века и почетком 
20. века. С овим правцем поклапао се и снажан талас фолклоризације, наставак 
претходног поствуковског таласа, условно названог „певање с народом“, у 
којем су тешко могле да се разлуче песме записане у народу од испеваних, као 
што је то био случај с бачванским песмама (1862; 1870) Стевана Бошковића. 
Најзначајнији репрезент овог новог таласа фолклоризације био је Змај с три 
књиге Снохватица (1—2 — 1985; 3 — 1900) и књигом Девесиље. За разлику 
од раних песама Десанке Максимовић, која, разграђујући припеве преузете 
из усмене лирике и на особит начин развија строфе и долази до метафорике 
вишега реда, Змај свој експеримент с народном лириком не успева да узнесе 
изнад претекста. Те његове песме до којих је веома држао и за које је истицао да 
су „народне“, нису се примиле код читалачке публике, нити су налазиле места у 
рукописним песмарицама последње генерације (Матицки, 2003: 194—203). 

 Од „певања с народом“ Стевана Бошковића до узлета са усменог врела 
Десанке Максимовић, постоји читав слојевити сплет односа усмене и писане 
поезије у којем значајну улогу има грађанска лирика. Све се свело на питање 
успеле и неуспеле песме, на потребу одвајања кич песама 19. века, које су прављене 
и објављиване у алманасима и календарима који су преузели улогу рукописних 
песмарица. Многим критеријумима за утврђивање „лажне“ народне поезије 
треба придодати и римовани дистих. Дистих који царује и у савременим турбо–
фолк песмама „одмах и по сваку цену“, жилава је версификациона јединица, која 
истрајава и лако се у народу прихвата више од два столећа. Римовани дистих 
не мора бити пресуђујући критеријум за утврђивање лажне народне песме, али 
када води у супкултуру, сигуран је знак изневеравања изворности, било да је реч 
о народној или грађанској лирици.
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Miodrag Maticki 

FOLK AND BOURGEOIS LyRIcS 
Summary

The paper is concerned with some key features of Serbian bourgeois lyrics manuscript 
songbooks in the light or their contribution to the interweaving of this poetry with folk (oral) 
lyric genres (presence of both tradition in manuscript songbooks, the processes of written 
poems foklorization as well as adaptation of oral lyrics). It has been shown the ways these 
two traditions represent comprehensive course of Serbian poetry which greatly defined literary 
epochs of Pre–Romanticism and Romanticism. Plurality of the records of folk songs and 
plurality of the manuscript songbooks of bourgeois lyrics found in Srem imply that this district 
could be seen as the centre of Serbian cultural life of that period.
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ZELENA JABUKA U EPSKIM PESMAMA1

Na početku rada dat je kratak pregled osnovnih funkcija koje jabuka 
i zelena boja imaju u folkloru i tradicijskoj kulturi. Potom je — na osnovu 
analize pesama — pokazano u kojoj meri epika koristi materijal koji joj kultura 
pruža i na koji način menja ono što tamo nađe. Poseban naglasak stavljen je 
na atributsku konstrukciju zelena jabuka koja u epskim okvirima dobija vrlo 
specifična htonska obeležja (odsečena glava/ruka, zamena za mrtvačku svadbu). 
Novinom se može smatrati „baladična zelena“ čiji je denotat jalovost, što je 
jedinstven slučaj nepotvrđen šire u folkloru.

Analiza je obavljena na klasičnom epskom korpusu koji čini 1357 pesama. 
Podaci o njemu dati su na kraju rada.

Epika, jabuka, zelena boja, folklor, tradicijska kultura.

Nema mnogo tema kod kojih se kompletan okvir istraživanja može postaviti 
već u prve dve reči, kao što je slučaj sa zelenom jabukom. I zelena boja i jabuka 
formiraju vrlo obimno i značajno semantičko polje u obredu, mitu i folkloru, ali (po 
tipu i opštosti) pripadaju različitim stratusima kulture. Njihovo ograničavanje na 
epski kontekst u mnogome sužava percepciju i olakšava analizu, ali nije validno ako 
prethodno ne uzme u obzir i širi okvir tradicijske kulture.

1. Jabuka
U obredu i mitu, jabuka je pre svega vezana za plodnost — božansku, ljudsku, 

biljnu i životinjsku — počev od zlatnih jabuka hesperida (zapravo pomorandži, ali 

1 Ovaj tekst nastao je u okviru plana rada na projektu 178010 „Jezik, folklor, migracije na Balkanu“ 
(Balkanološki institut SANU), koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije.
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svakako božanskog dara kod hijerogamije), preko zlatne2 ili obične jabuke u folklornoj 
svadbi, pa sve do jabuka koje padaju s neba (Jermenija, Avakian 1987) ili se bacaju/
valjaju po polju da bi godina bila rodna (Katičić 2009). Kako su elementi mita, i 
arhaičnog i klasičnog, malo kad jednoznačne pojave, i zlatne jabuke hesperida nisu 
donosile samo bračnu sreću i harmoniju, već su — u rukama boginje Eris, na primer — 
bivale i jabuke razdora (jedna takva je dovela do Trojanskog rata), i sredstvo prevare (u 
priči o Atalanti). Pozni refleksi naličja božanskih jabuka još uvek se mogu prepoznati 
u književnosti i folkloru,3 gde neki od njih postaju stereotipi masovne kulture (kao 
maćehina otrovna jabuka–ubica iz snežane i sedam patuljaka), a drugi — na primer — 
simbolizuju megalopolis u kontekstu urbane metakulture (Velika jabuka kao sinonim 
za Njujork, Los Anđeles, Buenos Ajres).4

čak i u starozavetnom mitu o edenskom vrtu, jabuka (koju čuva zmija jednako 
kao što u klasičnom mitu zlatne jabuke čuva zmaj Ladon) — iako je plod drveta poznanja 
dobra i zla, zapravo je simbol i inicijator ljudske plodnosti, s obzirom na višeznačnost 
biblijskog termina poznati.5 Njena mračna strana mogla je imati i lingvističku osnovu 
usled preuzimanja grčkog melon u latinsko malus/malum (s dodatnim značenjem loš, 
zao), što je logično dovelo do negativne percepcije biblijske jabuke (Ferber 1999, 12). 
Treba, međutim, imati na umu da se — i pored stereotipne predstave o rajskom voću 
— drvo znanja iz edenskog vrta u Prvoj knjizi Mojsijevoj (3.3) pominje zapravo samo 
kao „drvo“, koje bi lako moglo biti i smokva, budući da se Adam i Eva — pošto su jeli 
od njegovog ploda — ovako predstavljaju u prvoj ljudskoj, improvizovanoj odeći: „pa

2 To obično bude jabuka u koju su sa svih strana pozabadani zlatnici pa se sija kao da je čitava od zlata.
3 Dve poslednje, najniže, ravni u procesu degradacije mita prema Ivanovu i Toporovu (Иванов и 

Топоров 1965).
4 Vikipedija na adresi http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Apple daje opširnu istoriju naziva Big Apple 

prvobitno za veliki grad uopšte, potom za samo neke gradove kao što su Los Anđeles, Buenos Aj-
res i Njujork, da bi se na kraju ime vezalo samo za ovaj poslednji grad. Metaforičko značenje je: 
rast na račun drugih (velika jabuka na maloj grani), neograničen rast na tuđu štetu, ali i velika na-
grada, prilika za veliki uspeh uz žrtvovanje etičkih načela. Prvobitno se mislilo da je ime došlo od 
bordela koji je u Njujorku bio aktivan početkom XX veka, ali je kasnije utvrđeno da je etimologija 
drukčija i da potiče iz sloja afroamerikanaca, vezanih za konjske trke. Nije starije od 1920. godine.

5 Prva knjiga Mojsijeva 4: 1 — Nakon toga pozna Adam Evu, ženu svoju, i ona zatrudne, i rodi 
Kaina, i reče: dobih čoveka od Gospoda. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Apple
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spletoše lišća smokova i načiniše sebi pregače“ (3.7).6 Zavisno od tumačenja, ovo 
biblijsko drvo shvata se i kao drvo sveta, kako se i jabuka često javlja u mnogim 
tekstovima tradicijske kulture.7 Utvrđeno je, uostalom, da se u najstarijim slojevima 
tih tekstova najčešće ne podrazumevaju drvo i plod jabuka u današnjem smislu, već 
više vrsta voća odgovarajućeg oblika i namene, pri čemu — na primer u Jermeniji — 
tu ulogu igra kajsija, u Grčkoj pomorandža i maslina, u Persiji breskva, na Bliskom 
istoku i u Mediteranu smokva, nar itd. (Ferber 1999).8 U krajnjoj liniji, ono što spaja 
ove različite tradicije zapravo je način mišljenja po analogiji, koja je u razvoju jezika 
dovela do nastanka čitave porodice termina kojima se označavaju upotrebni predmeti 
materijalne kulture nalik na jabuku, pre svega okrugli: jabuka na sedlu, maču, koplju, 
na delovima nameštaja, na kuli, šatoru, pušci (maloj i velikoj), jataganu (ili nožu druge 
vrste), na sablji i tome slično.9

Nestabilnost sadržine pojma jabuka otvorila je mogućnosti neverovatnih, 
neodrživih i jednokratnih spojeva, kao što su čudesne „sa bukve jabuke“ kojima se 
6 Slovensko jabuka (*āblu, *ābolni), za koje se pretpostavlja predindoevropsko poreklo, ima sasvim 

drukčiju etimologiju, upor. Adams 1985, 79—82. 
7 Rasla jabuka srijed Carigrada / vrh je pustila do vedra neba / grane pustila do crne zemlje / cvijeće 

caftila bijelim biserom (ER 10:1—4); Oj jabuko, mori, zeleniko, / što si mnogo, mori, rod rodila / 
na dve granje, mori, dve jabuke, / a na treću, mori, sokol sedi, / sokol sedi, mori, pa besedi, / pa mi 
gleda, mori, tamo dole, / de devojke, mori, oro igraju (SEZ 7, 270).

8 Obrnut proces moguće je pratiti u jezicima romanske grupe, na primer, gde pojam jabuka/pomme 
služi za denominaciju oblika i namene više vrsta različitog jestivog bilja: pomme de terre (krom-
pir), pomidoro („zlatna jabuka“, tj. paradajz), pomme granate (nar) i sl. Ista je logika u engleskom 
ground apple (peruanski krompir; kamilica) (Ferber 1999).

9 Istom logikom, ali primenjeno na živo biće, nastalo je recimo ime Jabučilo, za konja vojvode 
Momčila koji je zapravo bio zelenko (svetao s tamnom mrljama kao jabuke), upor. i Skok I, 743. 
Upor. takođe reči za delove ljudskog tela — očna jabučica, adamova jabučica i sl.



54

Mirjana I. Detelić

pripisuje isceljujuća moć,10 „jabuke i naranče“ kojima se mitsko biće igra kao loptastim 
munjama,11 jabuke koje padaju s neba12 ili se, stoliste, nose neizlečivim bolesnicima 
kao ponude,13 otrovne jabuke na ulazu u začarani grad14 i mnoge druge. Krajnji ishod 
i ujedno stabilizujući faktor ove disperzije jeste pojava jabuke i na nebu i pod zemljom 
(u raju i paklu), ne u svojstvu drveta koje krošnjom i korenom povezuje svet u celinu, 
već kao endogamne vrste koja s razlogom raste i rađa na ekstremnim mestima: u raju 
da bude nagrada deci, u podzemlju kao hrana mrtvima uopšte (čajkanović 1994, 4, 
94). 

U ovu ili sličnu vrstu verovatno spadaju i mnogobrojne čarobne jabuke 
zatečene u pripovednim vrstama usmene književnosti, kao što je jabuka koja za jednu 

10 „Ja bih, sinko, sa bukve jabuku / iz velike vode Kaladžijnske, / čini mi se, bi mi bolje bilo.“ / Skoči 
Jovan od zemlje na noge, / i Labuda svoga uzjahao, / pa otide noći bez mjeseca, / hitro Jovan k vodi 
dolazio, / i u vodu ugoni Labuda, / te dofati sa bukve jabuku (Vuk II, 8: 164—172). Za današnjeg 
čitaoca ovo je u potpunosti podatak iz domena epske fantastike, ali on ipak nije nužno bez osnova 
u realijama. Plod bukve, najviše nalik na divlji kesten, u prošlosti je služio kao humana hrana i ne-
prerađen, i kao sirovina za dobijanje brašna, ulja za kuvanje i osvetljenje (recimo u Engleskoj) itd. 
Zbog velike količine tanina, ako bi se jeo više nego što treba, mogao je da deluje blago toksično. 
Tanin je uništavan potapanjem u vodu. Čajkanović beleži staro srpsko verovanje da se vile rađaju 
na bukovim grančicama i kao praksu u narodnoj medicini navodi da se bukovo lišće upotrebljava 
za lečenje očiju (Чајкановић 1994, 4, 51). Osim bukovih, Čajkanović na istom mestu navodi još i 
jovove, joševe, javorove, jablanske i jabuke sa vrbe (Исто, 97).

11 Munja groma nadigrala / Dvjema–trima jabukama / I četirma narančama (Vuk I, 235); — Fala 
Bogu, čuda velikoga! / Da li je se paša pomamio? / Koga hoće da uzme za ljubu! / Da on uzme 
sunčevu sestricu, / Mjesečevu prvobratučedu, / Daničinu Bogom posestrimu! — / Pa se mlada od 
zemlje podigla / i bačila u džepove ruke, / te izvadi tri jabuke zlatne / i bači ih nebu u visine. / Na-
tače se svatah šest stotinah / ko će prije ugrabit jabuke; / no tri munje od neba pukoše: / jedna gađa 
dva đevera mlada, / druga gađa pašu na dorina, / treća gađa svatah šest stotinah. / Ne uteče oka za 
sjedoka, / ni da kaže kako pogiboše! (Vuk I, 232). Božansko poreklo jabuke kod Slovena je možda 
sačuvano u zabrani da se njeni plodovi jedu pre Petrovdana (ili Peruna, čije je mesto Petar zauzeo 
posle hristijanizacije) „jer će inače biti grada“ (Чајкановић 1994, 4, 94).

12 Po vrsti pojave na epskoj sceni, ove bi jabuke mogle možda da se izjednače s već pominjanim lir-
skim zlatnim jabukama–nebeskim munjama, ali to nije slučaj jer u epici one imaju svoju formulu: 
A da padne iz neba jabuka, / ne bi pusta na zemlju panula / no na konja ali na junaka / al na čador 
al na koplje bojno (Vuk IV, 56:174—177); isto i KH II, 61; KH III, 9; MH VIII, 6. Jabuke u ovoj 
formuli negde se alterniraju kišom (Vuk II, 50; Vuk VI, 49), a negde solju (Vuk III, 27; Vuk VI, 41; 
Vuk VIII, 61; Vuk IX, 28, 31; SM 99).

13 Nosila mu nude i ponude / s mora dunje, stoliste jabuke / i kutije šećera varena (ER 108: 6–8).
14 One služe kao jedan od ispita za junaka bajke: ako okusi od njih (što inače niko drugi ne sme), 

dobiće pravo na bezbedan prolaz do grada i bunara sa živom vodom, upor. npr. bajke Слијепац 
био, слијепац и остао, Отац и његове кћери i druge (Чајкановић 1927).
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noć „cvjeta, odmetne se, očisti se, naraste, sazri i opane“,15 jabuka od koje oživljavaju

„sa bukve jabuke“: cvet i plod bukve (fagus sylvestris)

mrtvi16 ili ona iz koje se rađaju lepotice devojke.17 Jedna takva čarobna jabuka javlja 
se i u funkciji guske koja nosi zlatna jaja, budući da preko noći proizvodi zlato: „...
mravi divane među se kako ima negdje preko tri mora jabuka rodna, i ko bi tu jabuku 
obrao pa povadio sredinu iz nje i strpao u hrpu, da bi za svaku noć napunile se one 
koruge zlata; pa onda zlato ujutru povaditi, a koruge ostaviti, pa će se tako opet do 
ujutru napuniti.“18 Ništa manje čudesno ne deluju ni preporuke za upotrebu jabuke 
u vračanjima, naročito ljubavnim: badnjidanska jabuka se, na primer, zagrize na 
Novu godinu, pa se na osnovu toga vrača ko će devojci biti muž; ili se na Sv. Luciju 
zagrize prvi put i pomalo grize do Badnjeg dana takođe da bi pomoću ogriska devojka 
pogodila za koga će se udati; ili se na Božić ujutru jabuka baca u dubok bunar pa se iz 
njega jekom odaziva budući muž i tome slično.19

15 К врагу по три длаке, Чајкановић 1927, 135.
16 ...„kad bude okusila od tu jabuku, ona će postane kao što je bila pre dok je živa bila“ (Јова и 

царска ћерка, Чајкановић 1927, 59).
17 „Odmah iz jedne jabuke izlegne devojka, mnogo ubava, i potraži mu vode, i dok joj carev sin dade 

vode, ona umre (...) Najposle razreže i treću i zagazi u vodu, a iz jabuke izlegne treća devojka, po-
najubavija; taman ona potraži vode, a carev sin joj odmah dade, i tako ona ostane živa“ (Циганка 
царица, Чајкановић 1927, 115).

18 Њемушти језик, Чајкановић 1927, 239.
19 Чајкановић 1994, 4, 97. Nagrizanje jabuke javlja se i u kontekstu ljubavnih ponuda voljenom 
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Najzad, jabuka je u tradiciji gotovo svih evropskih naroda lekovita i — uopšte 
— vezana za zdravlje, što je i na nivou jezika dobilo sopstvenu formulu: zdrav/rumen/
jedar kao jabuka (odnoseći se naročito na mladog čoveka ili dete).20 U tom svojstvu 
— kao (pre)nosilac zdravlja, dobrog glasa i lepih želja — jabuka se slala rodbini i 
prijateljima, o praznicima i inače, pa je i običaj da se tako radi dobio ime „jabuka“, 
naročito u kontekstu svadbe, gde se jabukom nazivao sam čin prosidbe. Tokom svadbe, 
uostalom, jabuka je u punoj meri ispunjavala obe svoje funkcije — solarnu i htonsku 
— budući da se žrtvovala vodi, pragu, bunaru, ognjištu (tj. precima), jednako kao što 
je spajala mladence, bacala se među svatove, naticala na vrh svatovskog barjaka, kitila 
dukatima itd.21 Ništa, međutim, ne fiksira značaj jabuke u tradicijskoj kulturi tako 
dobro kao određena demonološka i etiološka predanja u kojima se zlatna i srebrna 
jabuka javljaju kao zamena za sunce i mesec,22 zaokružujući na taj način njenu ulogu u 
folkloru zahvatom u narodnu kosmologiju.
 

2. Zeleno
Ma kako bila važna na sva tri plana kulture — materijalnom, mitopoetskom 

i simbolskom — jabuka je ipak samo predmet, jedan od mnogih koje svaka kultura 
izgrađuje za sebe, bez obzira na tip i epohu. Boje, međutim, pripadaju osnovnim, 
sistemskim kategorijama kulture i u stanju su da, kao poseban kulturni kod, opišu, 
izraze i definišu strukturu sveta i mesto kulture u njemu. Od Dimezilovih radova 
(naročito Dumezil 1958) na rekonstrukciji indoevropskog društva u kolorističkom 
kodu (crveno, belo, plavo), preko opšte tendencije teoretičara folklora da tradicijsku 

bolesniku, i to u pesmama recimo iz Erlangenskog rukopisa: Sve su bule ponudu nosile / šećer s 
mora, smokve iz Mostara / i jabuke zubi nagrižene (ER 55).

20 Upor. i engl. An apple a day keeps the doctor away.
21 Чајкановић 1994, 4, s. v. Јабука. O svadbi pogledati radove u Kodovima slovenskih kultura 

3:1998, i monografiju Ivanova 1987.
22 Upor. i predanje (Zašto u ljudi nije taban ravan) i pesmu (Car Duklijan i Krstitelj Jovan) o krađi i 

prekrađi sunca/zlatne krune/jabuke; takođe i predstave sunca i meseca ispod jabuke na vrhu štapa 
romskog starešine (Dragun 2000, 317–333). U bugarskim verovanjima o psihopomposu, srebrna 
jabuka je sredstvo pomoću kojeg anđeo odvodi duše na onaj svet (БНП, София 1922, 144—145). 
Takođe i u epici: Na kulu je od zlata jabuka, / na jabuci sokolova krila, / pa se krilo na čekrk okreće 
/ pokazuje koji vjetar duva / kad ogrije od istoka sunce, / pa jabuka odgovara suncu, / a tenećka 
sjajnome mjesecu (Vuk VI, 4:196—202).
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kulturu svrstaju u klasifikatorne binarne sisteme (crno–belo bez sivih polja, npr. 
Lotman 1971), sve do detaljnih studija o semantici pojedinačnih boja u kulturi uopšte, 
značenje i funkcionalnost boje smatraju se jednako važnim kao i druge fundamentalne 
kulturne kategorije — kao što su vreme, prostor, broj i slično. U tako složenom, 
interaktivnom sistemu logično je očekivati da se semantika boja javlja u najmanje 
dve ravni (realnoj i metaforičkoj), odnosno — ako se gleda iz ugla semiotike — da se 
njihova konotativnost realizuje u najmanje dva vida (pozitivan i negativan), a često i 
u tri vida (uz prva dva još i neutralan). Mnogobrojna istraživanja tradicijske kulture 
i, posebno, folklora pokazala su to za crnu, belu, sivu i sve osnovne boje, naročito 
crvenu, plavu i zelenu. 

Sa stanovišta lingvistike, zanimljivo je da nemaju jezici svih grupa posebne 
nazive za zelenu boju, već samo germanski, romanski, slovenski i grčki. Tu gde ih ima, 
oni su novijeg i samostalnog postanja jer nije utvrđena jedinstvena proto–indoevropska 
reč za boju zeleno.23 Pa ipak nauka ne dovodi u sumnju nalaz da metaforička značenja 
zelene boje imaju univerzalni, kroskulturalni karakter (hutchings 1997). Takva je i 
njena veza sa smrću (pa otuda s nižim demonima, donjim svetom, đavolom, lošom 
srećom i sl.),24 dok se vitalistička tumačenja zelene pre svega vezuju za bujnost i 
mladost, život, zdravlje, sreću i blagostanje. Iz ovog osnovnog modela odvajaju se 
bočno dva komplementna simbola: večne mladosti (zimzeleno drveće) i nedozrelosti 
(kroz opoziciju zelen — zreo), koji i u jeziku i u folkloru imaju dobro definisane 
posebne funkcije (Usačeva 2001). 

U pitanjima semiotike, istraživači se slažu25 da konotativnost boje zeleno zavisi 
od objekta koji se na taj način označava: ako je u pitanju zelena boja vegetacije (biljnog 
sveta), naročito u proleće, konotacije su pozitivne jer označavaju opšti napredak, 
bujanje života i njegovu snagu; u suprotnom, primenjene na ljude, konotacije zelenog 
postaju negativne jer se vezuju za boju mrtvog tela pa prema tome za smrt, trulež i 
raspadanje. Izvan ovog vrednosnog sistema ostaju životinje i predmeti zelene boje kod 

23 Fasmer s. v. зелёный. Upor. takođe Skok III, 648—649.
24 Upor. navod Lj. Radenkovića da je u Bosanskoj krajini „zabeležena kletva Pozelenio zelenom 

travom, tj. ’umro, pa ti po grobu trava nikla’ (Zorić 1899: 187)“ (Раденковић 2008, 339). Za vezu 
s vilama, đavolom i donjim svetom Исто, 340.

25 Ivić 1995; Hutchings 1997; Усачева 2001; Раденковић 2008. 
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kojih oznaka zeleno ima neutralan vid (zeleni mač, konj zelenko, pas/vo zeljov, siv–
zelen soko). U načelu, kad se vezuje za životinjsku dlaku, termin zeleno označava tzv. 
divlju boju, kombinaciju sivo–belo–smeđeg ili crnog krzna (kao kod vuka, na primer), 
a kod konja svetlosivu životinju s tamnijim ili upravo crnim krugovima. Nasuprot 
tome, oznaka zelen uz mač (sablju, pušku, top) signalizira njegovu naročitost, starost 
i efikasnost, što je delimično prešlo i na junaka kome oružje pripada, pa se — kod 
Rumuna, na primer — zelen junak kaže za srčanog, hrabrog ratnika (Ivić 1995).

Opšta ambivalencija zelene boje ostaje nepromenjena i u poznim pa i u 
najnovijim refleksima njene upotrebe kao kolorističkog koda — za jednu od tri svetske 
religije (islam), za političke stranke određenog profila (zeleni), za globalni pokret 
zaštite životne sredine (green peace), za kolokvijalnu sliku bolesti, jeda, besa (zelen 
u licu) ili ljubomore (zelenooko čudovište), za novac, naročito američki (zelembaći) 
itd. Ipak je najčešća kolokvijalna upotreba termina zelen u smislu neobaveštenog, 
neiskusnog, nezrelog čoveka („još si ti zelen“) s jedne strane, i napretka u životu/poslu/
riziku bilo koje vrste, s druge (stati na zelenu granu). Ovo poslednje ima isti smisao 
kao i signalizacija slobodnog prolaza na svim vrstama semafora, a osnovni denotat mu 
je bezbednost (tražiti/imati/dobiti zeleno svetlo).

3. Epika
Kao integralni deo tradicijske kulture, epika ni pod kojim uslovima ne može 

bitno odstupiti od ovde skiciranih modela upotrebe boje zeleno i predmeta jabuka. 
Ono što, međutim, može, jeste da vrši izbor sadržaja kojima će dati prednost u odnosu 
na ukupnu ponudu koju je kultura u stanju da pruži. Opredeljujući faktor pri takvom 
izboru jesu potrebe i propozicije žanra, što ne važi isključivo za epiku već za usmenu 
književnost u celini, tj. za svaki njen žanr ponaosob.

Ekscerpcija klasičnog epskog korpusa26 pokazuje sliku kakvu je i trebalo 
očekivati. U slučaju zelene boje, na primer, Tabela 1 potvrđuje već pretpostavljenu 
afirmaciju vitalističkog principa s relativno širokim rasponom konotacija (pozitivnih i 
neutralnih), ali bez negativnog spektra.

26 Podaci o korpusu priloženi su na kraju rada zajedno s literaturom i skraćenicama.
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BILJNI 
SVET

GEOGRAFSKI 
ELEMENTI ODEĆA ŽIVOTINJE ORUŽJE PREDMETI OSTALO

trava planina čoha 
(venedička) konj/at mač tuč plam, 

plamen

bor livada skerlet soko top venac pene

bašča reka dolama kurjak gadara čador/šator zelenika 
vino

jela polje svila gringel sablja barjak

list avlija kadifa štuc maškule

jabuka londža đečerma latinka sofa

livada drum libade nož

drvlje šljivici kauk i 
čalma prah

narandža bare kalpak kruške 
(meci)

šaša brdo feredža

trsje vir mavluta

bukva čair

grana kamenje

jagoda dubrava

tikvić stijena

jezero

Tabela 1: ZELENO U EPIcI
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Najjače pozitivne konotacije epika gradi na kategorijama biljni svet, odeća i 
oružje, dok je u svim ostalim slučajevima njena angažovanost potpuno neutralna. 
Neočekivana pozicija odeće ovde je posledica nekadašnjih zakona o odevanju koji su 
na teritoriji na kojoj je epika beležena donošeni i strogo sprovođeni u više navrata. 
S obzirom na to da je ta teritorija bila pretežno u vlasti Osmanlija, zelena boja 
(zabranjena za hrišćane) dugo je bila izraz najveće moguće raskoši (pogotovu ako bi 
odeća bila izrađena od venecijanske čoje, svile i kadife). Za one kojima je branjena, već 
sama činjenica da su se obukli u zeleno bila je kažnjiva i smatrala se činom hrabrosti, 
prkosa ili ludosti; za one druge bilo je pitanje časti odbraniti ekskluzivno pravo da se 
gospodar već na prvi pogled razlikuje od sluge, pravoverni od rajetina. U tom smislu, 
konotacije odeće (koje su u osnovi ideološke prirode) jednake su konotacijama oružja, 
za koje smo već videli da svojstva izuzetnosti prenosi i na svoga vlasnika, a i jedno 
i drugo u epiku ulazi kao tipična tvorevina kulture. Opseg metaforičnosti u njima 
zavisi podjednako od oba dela sintagme kojom su izraženi, što znači da se izgrađuje 
akumulacijom, odnosno naslojavanjem značenja jednih na druge.

Ekstremne vrednosti najveće (geografija) i najmanje (životinje) zastupljenosti 
takođe su logično distribuirane kao neutralne. Oznaka boje u tim slučajevima spada u 
oblast realija i ne nosi sama sobom nikakvo dodatno značenje, pogotovu u primerima 
kao što su zelena gora/planina/lug/jezero gde je celokupan (i vrlo veliki) teret 
mitopoetskih konotacija na imeničkom delu sintagme, odnosno na lokusu samom 
(Detelić 1992). 

I u slučaju jabuke epika pravi slične izbore, kao što se vidi iz Tabele 2.
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Zlatna jabuka Jabuka od zlata (ER 25, 33, 59; Vuk II, 3, 26, 29, 32, 34, 40, 44, 45, 56, 79, 
81, 82, 87, 88, 92, 94, 95; Vuk III, 20, 24, 25, 73, 77; Vuk VI, 4, 8, 19, 31, 
35, 43, 63, 71; Vuk VII, 7, 10, 12, 13, 14, 22, 23, 24; Vuk VIII, 71; Vuk Ix, 
13; Eh 5; Kh I, 1, 11, 13, 18, 19, 22, 31, 32, 33, 35; Kh II 40, 45, 56, 59, 
70; Kh III, 2, 7, 9; Mh I, 32, 35, 78; Mh II, 25, 34, 37, 43, 50; Mh III, 
19, 23; Mh IV, 26, 38, 47; Mh VIII, 5; Mh Ix, 3; SANU II, 15, 30, 38, 
69, 74; SANU III, 7, 27, 65, 66, 69; SANU IV, 2; SM 7, 70, 93, 94, 97, 119, 
128, 152, 160, 169)
Zlaćena jabuka (Vuk II, 15; Vuk VI, 35, 39; Mh I, 32, 33, 65, 71)
Zlatne jabuke (Vuk II, 41; SM 160)
Od suvoga zlata (Vuk VI, 40)

Gvozdena jabuka Kh I, 32
Zelena jabuka ER 56, 65; Vuk II, 48; Vuk III, 38; Vuk IV, 34, 43; Vuk VI, 30, 81; Mh 

I, 44, 45, 60; Mh II, 15, 28, 30, 34; Mh IV, 31; Mh VIII, 21; SANU III, 
77; SM 149

Rumena jabuka Mh I, 33, 73
crljena jabuka Mh IV, 28, 36
Pitoma jabuka Mh VIII, 20
Jabuka predmet Na kuli jabuka (Vuk II, 44, 45, 79; Vuk III, 24; Vuk VI, 4, 31, 35, 43; Eh 

5; Kh I, 25; Kh II, 40, 42; Kh III, 7, 9; Mh IV, 47; SM 169)
Na barjak jabuke (Vuk VI, 38; Vuk VII, 10, 12; Kh I, 1, 22; SANU II, 30)
Na sedlu (Vuk II, 12; Vuk VI, 37, 66, 76, 80; Vuk VII, 1, 9, 14, 15, 23, 39; 
Vuk Ix, 16; Kh I, 18, 31; Eh 2, 6, 10; Kh I, 12, 37, 39; Kh II, 45, 52; Kh 
III, 3, 7, 8; Mh I, 65, 76; Mh II, 15, 31; Mh VIII, 5, 8; Mh Ix, 15; SM 
119, 150; SANU III, 35, 60, 67)

Niže koplja (Vuk Ix, 13)
Na koplje (ER 59; Vuk III, 69; Kh I, 18; Kh II, 62; Mh I, 70; Mh II, 51; 
Mh III, 1; Mh IV, 26, 40, 47, 50; Mh Ix, 3; SANU II, 30)
Na pendžere (Kh I, 32)
Na stolicam (Kh I, 33)
Na čadoru (Vuk VI, 76; Kh II, 45; Kh III, 7, 9; Mh I, 78)
Na šiljku (Mh III, 16)
Na gradu (SANU II, 59)
Na malim puškama (Vuk VI, 49; Kh II, 63)
Merdevine (Kh II, 53)
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Ritualni predmet Prsten i jabuka (Vuk II, 29, 41, 56, 82, 87; Vuk III, 5, 70, 78, 79; Vuk VI, 
71; Vuk VII, 7, 23, 24; Kh I, 11; Kh III, 2, 9; Mh I, 29, 71; Mh II, 51; 
Mh IV, 38; Mh Ix, 13; SM 70, 102, 130; SANU II, 59)

čarobne jabuke Sa bukve (Vuk II, 8)
Sa jablana (Mh II, 30)

Glava – jabuka Vuk IV, 39; Vuk VIII, 36; Vuk Ix, 19; Eh 4, 7; Kh II, 66; Mh I, 60; Mh 
II, 64; Mh III, 7, 24; Mh VIII, 9; Mh Ix, 15, 19

crkva Jabuka Vuk III, 8; Mh IV, 32
Voda Jabuka SM 153
Selo Jabuka Vuk VIII, 73; SANU IV, 13; SM 9, 12
Planina Jabuka ER 109; Vuk III, 68; Vuk VIII, 54; Kh III, 14; Mh I, 53; Mh II, 69; SM 

151
Livada Jabuka Mh VIII, 22; SANU III, 55

Tabela 2: JABUKA U EPIcI

Zahvat u čarobne, mitske i ritualne jabuke je gotovo zanemarljiv: osim jednog 
pomena jabuka s bukve (Jovan i divski strješina Vuk II, 8) i jednog sa zelenog jablana 
(Marko kraljević ubija ljubu Mh II, 30), čudesnih jabuka u epici uopšte nema iako je 
njihova pojava u folkloru i tradicijskoj kulturi uopšte vrlo razuđena i značajna. čak 
ni jabuka od suvoga zlata (zlatna, zlaćana), mada je najbrojnija, ni u jednom primeru 
ne stoji u neposrednoj vezi sa suncem (kao njegov simbol, zamena ili hipostaza), već 
je uvek naglašeno da je u pitanju predmet od zlata, doduše sa različitim funkcijama: 
ritualnom (tokom svadbe) ili ukrasnom (kao građevinski element na kuli/dvoru, 
na šatoru, ili ukras na barjaku, zlatnim predmetima, skupocenom nameštaju). Kao 
ritualni predmet, jabuka se vrlo često javlja i u kombinaciji s prstenom, ali je njena 
ubedljivo najveća frekventnost vezana za primere u kojima se javlja kao deo realija: 
kao jabuka na konjskom sedlu, na koplju (ili drugom oružju), na gradu, kuli, čadoru, 
prozoru, stolici itd. U skladu s očekivanjem je i imenovanje različitih elemenata 
otvorenog prostora prema jabuci, verovatno po predelima u kojima ovo drvo dobro 
uspeva (mnogo manje verovatno analogijom po obliku terena). Samo u dva slučaja 
epika bitno menja ovde uočena pravila modelovanja zelene boje i predmeta jabuka: 
u samom spoju zelena jabuka i u simboličnoj upotrebi jabuke kao izraza za odsečenu 
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neprijateljsku glavu. 
Distorzija pozitivne običajne prakse da se lepe želje i pozdravi šalju uz jabuku, 

u epici nema uvek isti otklon. Koliki će on biti zavisi od najmanje tri činioca: teme, 
pevača i (ne)postojanja formule. Najblaža odstupanja su ona koja ne uništavaju blagi 
duh običaja, ali bitno menjaju njegov kontekst:

„Bora tebi, beže od Gabele!
Posla nas je moj čestiti care
Iz Stambola, grada bijeloga,

Da imadeš sužnja izvaditi,
Po imenu Kraljevića Marka,

Da ga šalješ njemu za jabuku,
Da će ženit sina starijega,

Na višala Marka postaviti.“ 
(Mh II, 64: 73—80)

Što je bilo staro i nejako,
Ovata ih Mamul kapetane,

Te opravi Bišću bijelome
Za jabuku paši Travničkome. 

(Vuk VIII, 36: 86—92)

Pa mu dugu pruži granaliju:
„Eto tebi od mene jabuka.“ 
(Kh II, 66: 182—183)

Al su njega Turci opazili,
Pa mi njega Turci ufatiše, 
Savezaše i noge i ruke, 
Pa ga vode caru Muratinu.
Al govore Udvinjani Turci:
„Gospodaru, care Muratine!
Evo tebi zelena jabuka
Od kaura, Sekula–dijete!“
 (Mh I, 60: 38—45)

Za strane u sukobu, koje god bile, zarobljavanje prestižnog protivničkog junaka 
(Marka i Sekule u navedenim primerima) bez sumnje je dobra vest, jednako kao i 
drukčiji slučaj u primeru Kh II, 66 gde stariji junak — pružajući mlađem odabrano 
oružje na poklon — zapravo stavlja na njega obavezu da će ga upotrebiti za osvetu 
svojih drugova u ratu. 

Sledeći stepen otklona nastaje kada se glava direktno zameni jabukom — bilo 
prikriveno („Naj ti dare crnog Arapina, / „Arap ti je jabuku poslao.” Vuk IV, 39: 424, 
425) gde se pravo značenje iščitava iz konteksta — bilo direktnim navodom:
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Vadi glavu age od Vrhgorca, 
Poklanja je daki za jabuku. 

(Mh Ix, 15: 267—268)

Dok do starca Janka dolazio
Darova mu glavu za jabuku. 

(Mh Ix, 19: 2692—270)

Poturici odsiječe glavu, 
Pa je meće u konjsku zobnicu, 

I nosi je od grada do grada; 
On je nosi majci za jabuku,

 (Mh VIII, 9: 122—125)

Tu đemiju carsku izvezoše,
Na đemiju topa carevoga
Su dvadeset i četiri glave,
Pak sve turske glave opraviše
Više Spuža grada bijeloga,
Na mramoru popa Radosava,
Koji bješe skoro poginuo
Od Spužana preko vjere tvrde,
Te mu divno mramor okitiše
s jabukama s turskijeh delija. 
(Vuk Ix, 19: 229—238)

 

 
Zamena jabuka—glava je ovde neskrivena i, mada nema sumnje da se radi o 
destrukciji jednog utemeljenog i dobro poznatog običaja, ipak ostaje mala mogućnost 
da je u pitanju sporadična epska pojava, ne baš singularitet, ali možda poseban sticaj 
okolnosti. Ta verovatnoća prestaje onog momenta kad se isti sadržaj javi u stabilnoj 
epskoj formuli, kao što je slučaj sa sledećim primerima:

Begu dade osječenu glavu,
Eto t’ beže od mene jabuka, 

To je glava šibeničkog bana.
(Eh 4: 1763—1765)

Dade Stipan odsičenu glavu: 
 ,,Eto t’, beže, od mene jabuka!“ 

 (Mh III, 7: 721—722)

Dade begu odsičenu glavu: 
 ,,Eto t’ beže od mene jabuka! 
 To je glava Laze kapetana, 
 Kojeg grdjeg na Kotaru nema.“ 
 (Mh III, 24: 727—730)

Begu dade osičenu glavu: 
„Eto, beže, od mene jabuka“
(Eh 7: 1334—1335)

Ostaje, doduše, neizvesno da li je ova formula karakteristična samo za muslimansku 
epiku — što bi otvorilo nova i za ovu priliku preopširna pitanja, ili je klasičan korpus 
nedovoljno širok da bi obuhvatio sve njene pojave. 

I zelena jabuka, kao što smo videli (osim Mh I, 60 još i Vuk VI, 81; Mh II, 28), 
može biti zamena za mrtvu glavu, ali u načelu istraživanje pokazuje da atribut zeleno uz 
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jabuku neočekivano širi spektar njenih različitih upotreba — na ljubavnu, fantastičnu, 
mitsku, medicinsku — i, usled toga, njenih konotacija, ne u naročito velikom broju, ali 
ipak dosledno:

„O ljubovko, zelena jabuko,
 ao jesi mlada i zelena,

 Prosiće te prosci sve četri strane,
 Nemoj–de se udavati mlada,

 Ne cvili mi troje dice moje
Ni starice, mile moje majke!“ 

(SANU III, 77: 67—72)

U Orlici, planini visokoj,
Da je u njoj zelena jabuka,

A na njojzi rumen’jeh jabuka.
Da li bi se brzan junak našo,

Da on pođe Orlici planini,
Da iznađe zelenu jabuku,

Pripenje se njojzi u vrhove,
Tri jabuke utrgne rumene

I metne ih b’jela u njedarca
I donese kojem bolesniku,
Da okusi rumene jabuke,

Od svega bi bola prebolio. 
(Mh I, 45: 126—137)

„Ajte zbogom, Sarajlije Turci!
Pozdravte mi bulu udovicu,
ja ću njojzi brzo tamo doći,
kad joj vrba sitno grožđe rodi,
ljuta drača zelene jabuke!“ 
(SM 149: 114—118)

„’Ja bih lasno poznavala Marka.
Davno ima tri godine dana,
Pod našu je kulu prolazio,
A ja cura na pendžeru bila.
Baci me se zelenom jabukom,
A ja njega ridom pozlaćenom;
Ja bih po njoj poznavala Marka.“ 
(Mh II, 15: 124—130)

Jabuka i bez atribucije može da ponese sva ovde navedena značenja:
Mili Bože, na svemu ti hvala, 
Gdje u jesen gora prolistava, 

I u gori jabuka cvjetava — 
Krož nju iđu kićeni svatovi. 
Do pitome dođoše jabuke, 

 Na jabuku barjak nasloniše, 
 (Mh VIII, 20: 1—6)

A kad čula Zlate dizdareva, 
Tad iz ruke otišće jabuku, 

Pa udari hadžagić–Mujagu 
(Mh IV, 28: 358—360)

A naša je Jele isprošena, 
svilu dala, jabuku uzela, 
Došli svati, a došli djeveri.“ 
(Mh IV, 40: 1142—1144)

Fala tebi, pošteni Turčine, 
A na daru i poštenju tvome 
I jabuci iz gospodske ruke! 
Zdravo bio, pa se veselio 
(Mh III, 22: 342—345)
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ali bi u tesnoj vezi sa zelenom bojom njena semantika morala težiti pozitivnom spektru 
folklorne upotrebe zelenog kao simbola mladosti i/ili nedozrelosti, budući da je Tabela 
1 pokazala izostanak negativnih konotacija zelene boje u epici. Ova logika, međutim, 
ovde nema dejstva. Epska zelena jabuka, osim primera koji su do sad navođeni, zaista 
se denotira mladošću, ali kao uskraćenim rastom, životom tragično prekinutim pre 
zrenja:

„Moja ruko, zelena jabuko!
„Gdje si rasla, gdje l’ si ustrgnuta!

„A rasla si na kriocu mome,
„Ustrgnuta na Kosovu ravnom!”

(Vuk II, 48: 77—80)

Te izvadi dve mrtve glave
Te i meće ljubi u krioce:

„Eto, ljubo, dve jabuke zlatne
U naše su dvore i narasle,

U Jabuci gori ustrgnute“
(ER 109: 62–64)

„Brate Gojko! zelena jabuko! 
,,Al’ ti nejak ti pogibe, brate! 
„Već te, Gojko, nigda viđet’ ne ću; 
„Jali ću te brzo pokajati, 
„Jal’ ću svoju izgubiti glavu.” 
(Vuk IV, 43: 32—36)

I odsečene glave—zelene jabuke uklapaju se u ovu sliku bez ostatka.
Ništa, međutim, ne priprema čitaoca za neverovatnu pojavu zelene 

jabuke u pesmi Marko kraljević ubije ljubu (Mh II, 30), jednoj iz klasičnih zbirki 
Matice hrvatske. Iako motiv ove pesme (ubijanje neverne ili oklevetane žene) ima 
mnogobrojne varijante, ona za sada ostaje jedna jedina u kojoj osveta oštećenog muža 
dobija čudovišne, mitske razmere:

„O moj Marko, moje dite drago!
Jutros ljuba uranila biše,
Pa mi ide u gornje čardake,
Uzimala sjajno ogledalo,
Ogledalu tiho besidila:
’Ogledalo, da bi ne gledalo!
Ne bi l’ moje lice ugledala,
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Kako mi je jadno požutilo
Sve od straška Kraljevića Marka.
Da Bog da ga poželila majka!’“
Al to Marku vrlo mučno biše,
Pa on uze nože okovane,
Pa on ide ljubi u čardake,
U srce je ljubu udario.
Kako je je lahko udario,
Na nožu joj čedo izvadio
Na nožu ga majci donosio:
„Evo, majko, zelena jabuka,
kojoj nisi sazrijeti dala.“
Pa je svojim dvorom besidio:
„Ostajt’ s Bogom, bili dvori moji!
Kad u vama čujem kukavicu,
Tad će majka pričekati Marka.“
Pa jablanu svom je besidio:
„Ostaj s Bogom, zeleni jablane!
Kad na tebi jabuka naraste,
Tad će majka pričekati Marka.“
Pa govori crnome gavranu:
„Ostaj s Bogom, moj crni gavrane!
Kad na tebi pera pobilila,
Tad će majka pričekati Marka.“
(Mh II, 30: 13—43)

 U epici zaista nema nijedne viteške figure koja bi mogla poneti ovako težak 
teret surovosti, a da se o njoj pesme i dalje pevaju.27 Medejin sindrom, jablanske 

27 Postoji ipak i mogućnost da je Marko u ovoj pesmi stajaće epsko ime (kao Miloš, Janko, Stefan za 
careve itd.). Tome u prilog govori i njen naglašeno mitski karakter, naročito lakuna u prvom delu 
pesme koji je izvorno verovatno pružao bolju motivaciju za događaje koji slede.
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jabuke, gavran belih krila i kukavica na ognjištu, uzeti zajedno, izmeštaju događaje 
u ovoj pesmi ne samo iz realnog, već i iz vanstandardnog epskog sveta u kojem 
čak ni Kraljević Marko ne sme igrati ulogu boga. Ako to čini (uzima nerođen život 
i neprimereno kažnjava i ljubu i roditelja) a ne stigne ga božja odmazda, onda je u 
pitanju drukčiji, bitno izmenjeni poredak stvari. Marko iz te pesme više nije pravi 
epski junak jer nema dom i porodicu te se ne može dičiti poreklom, ali još nije ni 
kompletna mitska pojava jer epski hronotop samo donekle pogoduje mitu. Na sličan 
način „rade“ najveće epske balade (Bog nikom dužan ne ostaje, Braća i sestra, Zaručnica 
Laza Radanovića i druge), pa čak ni one ne idu tako daleko. To je, međutim, tema za 
drukčiju i opširniju raspravu, a za ovaj rad važno je uočiti da je zelena jabuka i ovde 
simbol prekinutog razvoja, života kome je oduzeta mogućnost da sazri.

Konačno, na suprotnom polu što se tiče otmenosti izraza i prefinjenosti 
poetike, stoje dve pesme iz Erlangenskog rukopisa (ER 56, 65), zapisane u xVIII veku 
i šire poznate kao primeri iz kruga „Omer i Merima“.28 Takođe, kao pesme na međi 
(ni sasvim epske, ni sasvim lirske), one se obično pominju kao balade koje pevaju o 
prekinutoj ili neostvarenoj ljubavi dvoje mladih. Ništa ne bi moglo biti manje tačno od 
ovoga. Za ljubav Omera i Merime sve bi se moglo reći pre nego da ostaje neostvarena. 
Ona je strasna, traje dugo i, što je najvažnije, ne izaziva društvenu osudu čak ni kada 
se, u vidu lamenta, objavi javno, pred svima:

medna usta, jer me ne ljubite
kako ste me do sada ljubila,
bijele ruke, jer me ne grlite
kako ste me do sada grlile,
hitre noge, jer mi ne šetate
kako ste mi do sada šetale
po čardaku i po bijelom dvoru
mene, dušo, vodeći za ruku
(ER 65: 57—64)

28 Vuk je u svojoj prvoj knjizi objavio nekoliko pesama iz ovog kruga, od kojih samo prva nosi na-
slov Omer i Merima (Vuk I, 345). Varijante (sa Ivanom i Jelicom/Marom) donose i Nikola Begović 
(Српске народне пјесме из Лике и Баније, бр. 29 и 30), Nikola Krasić (бр. 21) i Kukić (36—41) 
— navedeno prema Antologiji... (Karanović 2004). Za ostale varijante videti kod Krstića s. v.
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Ono što dovodi do tragičnog ishoda dolazi iz porodice, iz potrebe za prestižnim 
orođavanjem (majka traži za Omera snahu boljeg porekla) koje, zaista, jeste prava epska 
tema, i iz gvozdene hijerarhije patrijarhalnog odnosa između roditelja i potomstva, 
gde mlađi samo sluša i pokorava se — što je uistinu prava oblast lirike. 

Ono, dakle, što je Omeru i Merimi uskraćeno nije ispunjenje njihove ljubavi, 
već njeno okončanje brakom. Prolazeći kroz katarsu smrti ljubavnika, preživeli 
pokušavaju da isprave za večnost nepravdu koju su im naneli za života — obavljaju 
simbolično venčanje pri njihovoj sahrani:29

ukopaše oboje poredo
i kroz zemlju ruke sastaviše

i u ruke zelene jabuke 
(ER 65: 66—68; Omer i 

Mejrema)

Kum je kumu lijepo poslušao
i djever je poslušao snau
metoše ju poredu Andrije
i kroz zemlju sastaviše ruke
i u ruke zelene jabuke 
(ER 56: 94—98; Andra Latinin i Marica 

devojka)30

Na  prvi pogled sve je urađeno kako treba i kako bi se radilo da je prava svadba u 
pitanju. Ali u pravoj svadbi jabuka ne zamenjuje obred u celini, a mladenci koji je drže 
od nje očekuju zdrav porod, bogatstvo i plodnost svega živog u kući. Nijedno od toga 
nije primenljivo na mrtve mladence. Njihova jabuka stavlja tačku na svaku potrebu 
koja je u svadbi njome označena: poroda neće biti (ni zdravog niti kakvog drugog), 
podmladak u njihovim kućama neće biti njihov ni u životinjskom ni u ljudskom svetu, 
bogatstvo u parama za njih više nema značaja, iz jabuke koja njih spaja čak ni seme ne 
može da proklija jer je zeleno. 

Tako folklorno–epska zelena jabuka u baladama dobija i neočekivan smisao 

29 Ove epske sahrane nisu isto što i svadbe mrtvih u folkloru, koje se obavljaju (ne svuda i ne oba-
vezno) kad mladi ljudi, pre svega muškarci, umru neoženjeni. Kod folklornih posmrtnih venčanja 
jedan učesnik je mrtav, a drugi zamenjen lutkom, slikom ili na neki drugi način. U epskim pesma-
ma oboje su mrtvi i za života su bili ljubavnici.

30 Kod Krasića: Obadvoje sahranila majka, / kroz zemlju im ruke sastavila / i u ruke zelene jabuke. 
(Krasić 21); kod Kukića: U jednu ih raku ukopaše. / Na raki im pendžer ostaviše, / kroz pendžere 
ruke promoliše, / u ruke im od zlata jabuke. / Navratili šedrvan vodicu, / posadili pitomu ružicu 
(Kukić, str.41)
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jalovosti, na šta se nigde više u tradicijskoj kulturi ne može naići. Ova „baladična 
zelena“ jeste blisko vezana za smrt, ali ne na tradicionalan način — kao boja truljenja, 
leševa, demona i podzemnog sveta, već naprotiv — kao žrtva umilostivljenja mrtvih, 
pokušaj da se ublaži ružno delo i da se duše smire. To je samo drugi način (ili možda 
prvi i stariji) da se kaže ono što je Bulgakov za slične mrtve mladence u malo reči rekao 
u Majstoru i Margariti: senima ne treba svetlost, već pokoj.31
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Mirjana Detelic
GREEN APPLE IN ThE EPIcS

Summary

At its beginning, this paper gives a short review of the elementary functions which the apple and 
the colour of green have in the folklore and traditional culture. Then — based on the analysis 
of the poems — it shows what use the epics makes of the material offered by the culture, and 
how it changes it. Special attention is payed to the attributive construction green apple and its 
specific chthonic metaphors (for a human head/arm cut off, for a wedding of the dead). A new 
find is proposed — the so called »baladic green« — denoted as barrenness, a unique case not 
found generally in the folklore.
The body of poems analyzed in this paper consists of 1357 songs from the classical epic 
collections. The data about them is given at the end of the paper. 
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ВИНО СЛУЖИ ЗЛАТОКОСА ДЕВОЈКА  
(живот једне лирске песме)

Све класификације усмених родова и врста суочавају се са истим 
проблемима, јер су флуидне границе међу свим облицима. Преласком из 
једног структурно–тематског контекста у другачије поетичко окружење — 
,,исти“ сегмент се понекад потпуно трансформише, некад делимично мења, 
стиче посебна значења и функције или се замењује сродним елементима. 
Динамичне процесе и активирање слојева традиције врло добро илуструје 
слика девојке која служи вино. Релативно самостална, подређена обредној 
пракси, склопу градације, емотивном стању, мотивацији радње или јунаку, 
формула се среће у различитим позицијама усменог ,,текста“. Смисао и 
улоге детаља усклађују се с околностима импровизације лирских врста, 
одликама песама ,,на међи“, али и са законитостима епског приказивања.1 

Формула, лирске врсте, песме ,,на међи“, епска техника, прожимање 
облика. 

1. Ко винце пије у славу Божу
Називи специфичне светковине у српској традицији откривају и смисао 

и функције окупљања душа умрлих, потомака, пријатеља и више силе. Како Вук 
напомиње, крсно име се још издваја као: свети, свето и благи дан (Вук, ЕС: 67), 
а срећу се и други појмови: слава, крсна слава, светац, слава Божија, крсни дан, 
крсница (Чајкановић 1973: 637). За празник посвећен митском родоначелнику и 
врховном богу обавезна је богата трпеза, симболично приношење обредне жртве. 
Добрим гостима припремају се изузетне понуде, донете специјално за ту прилику 
1 Рад је део плана научно–истраживачког пројекта Проучаваоци српске књижевности 

друге половине 20. века, број 178026 (Филолошки факултет Универзитета у Београду), који 
финансира Министарство просвете и науке РС.
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из ,,белог Дунаја“, горе зелене и с ,,равног Мезева“. Трећи композициони прстен 
ове песме (Крњевић 1986: 127—129) истиче особеност дарова и атмосфере:

,,госте части б(иј)елом рибом моруном,
и дарива виторогим јеленом,
вино служи златокос(а) д(ј)евојка.“ (ЕР: 43)

Три стиха чврсто су повезала госте и домаћине, далеке просторе изван 
дома и центар домаћег, свог, сигурног простора. Тренутак је исечак сакралног 
времена општења између светова, што се потенцира и амбивалентнима 
симболима (риба, јелен, вино, девојка), чија се значења на различите начине 
остварују у усменим жанровима.

Градација тешких задатака махом води јунака бајке до чудесне девице и 
далеког царства. Етичка компонента отмице се неутралише пристанком девојке, 
којој некад чак припада делокруг помоћника при искушавању младожење. 
Брак је, уосталом, завршна етапа обреда иницијације, стилизованих према 
законитостима бајке на специфичан начин.2 Призивање плодности и атрибути 
невесте долазе до изражаја и у свадбеној лирици (Карановић 2010: 16—19), а 
пригодни симболи су нарочито заступљени међу стиховима певаним током 
календарских ритуала. Златна девојка један је од типских ликова митолошких 
песама.

Гранични простор (вода између оног и овог света) једноставно се 
и суптилно приближио представама дома, помоћу епитета.3 Значења боје 
метонимијски сугерише (бели Дунав: бели двори, бела кула: бела риба моруна) и 
први жртвени дар. Риба је, притом, због одсуства гласа најуже повезана с душама 
умрлих и још нерођених, спаја смрт и нови живот, али и паганске представе с 
хришћанском симболиком (СМ 2001: 467; Гура 2005: 563—567). Као ритуална 

2 Детаљније о овим питањима: Prop 1990; Антонијевић 1991; Марковић–Штрбац 
2004.

3 Уз Дунав — Дунај као специфичан топос словенске народне поезије везују се 
различити мотиви обредне и љубавне лирике. Епитет ,,бели“ заступљен је у 
бугарским песмама, а најчешће се среће формула ,,тихи Дунав“ (Jagić 1948: 152). 
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храна обавезно се припрема и за славу, док је десно крило рисе–рибе предуслов 
рађања златног потомства (Милошевић–ђорђевић 1971: 82—83).

Хтонске и соларне компоненте представа о јелену потврђују култ мртвих 
и призивања плодности. Распрострањено је веровање да се јелен сам добровољно 
приноси као жртва на ђурђевдан, Петровдан или Илиндан.4 Плес мртвих, 
уклесан на стећцима, предводи јелен, а орска игра извођена о сахранама назива 
се наопако, мртвачко или љељеново коло (Зечевић 1982: 92—94). У амалгаму 
паганских и хришћанских слојева, Свети Петар јаше ,,На јелену златорогу, 
/ Златорогу и парогу“ (Вук, СНП I: 191). Стихови ове коледарске варијанте 
такође изједначавају активне учеснике обредне поворке с ,,добрим“ гостима. 
Они спајају светове, завршен и нови циклус, умирућег бога с младим Божићем. 
Згуснуте добре жеље призивају брачни склад поређењем младенаца с јеленом и 
кошутом (Вук, СНП I: 103). Али, Андријаш у самртном ропцу поистовећен је с 
,,тихим јеленком“ или се витезови пред погибију чине худој заручници као ,,три 
виле на три љељена“ (Богишић, 6, 21). 

,,Најстарије и најважније славске жртве — жртве у вину (...) 
карактеристичне су и за култ предака — јер покојници траже вино, које је замена 
за крв, а крв је живот“ (Чајкановић 1973: 637—638). Појачане новозаветним 
представама, славске жртве у вину прате молитве, здравице и благослови. 
Девица која је доведена да вино служи домаћим и гостима такође припада 
одређеном типу граничних бића и разликује се од осталих и по златној коси. 
Двоструко маркирање обухвата ,,земљу окренуту небу“, мост између светова, 
сунчану, небеску светлост и плодности (RS: 124—125, 792—793).   

Кроз преливања живота и смрти испољава се и постојаност и отвореност 
жанровских система. На јаким структурним ,,тачкама“, каква је финална 
формула, амбивалентни симболи некада су пресудни за ,,текст“ и жанр, мада 
алтернације не угрожавају увек обредно–магијски контекст. И значења детаља 
из интернационалног фонда подударају се с локалним обрадама,5 јер се плодност 

4 Видети: Срејовић 1955; СМ 2001: 248; Трубарац 2011; о мотиву смрти у бугарштицама: 
Љубинковић 2010: 104—105; Сувајџић 2005: 151—167. 

5 Међу зодијачким знацима, на пример, интервал од 22. 8. до 22. 9. поклапа се с периодом када 
,,биљни циклус завршава на новој, необрађеној земљи, спремној да прими семе“. Учестало 
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потенцира житом и визијом младе жене, стасале за брак, a за оба појма везана су 
особена значења рода и рађања. Истиче се и симболика косе, чији је раст аналоган 
бујању трава, а боја појачава слику сунчевих зрака (RS: 286). Такође вишезначно, 
злато се укључује и у соларне сфере, а припада и хтонским просторима, јер се 
вади из утробе земље. 

Највреднији жртвени дар — златокоса — приближава се апсолутном 
савршенству и самом сунцу. Тиме се посредно и кондензовано добрим гостима 
и домаћину жели плодност и берићет, духовно и материјално богатство, 
блаженство светлости и краљевске раскоши. Са истом наменом и каталог 
краљичких песама обухвата симболику плодне земље и изобилног рода.6 У 
млађим варијантама жртвене понуде су (пригодно) преиначене, јер се пшеница, 
риба и вино (Јастребов) износе иначе на славску трпезу. Истоветан смисао имају 
и другачији чланови градације, издвојени двоструким епитетима: свилоруни 
овнови, витороги јелени, слатка риба моруна (Вила, 26).

Међутим, док су овако стилизоване слике — жеље потпуно усклађене с 
околностима извођења, структуром и функцијом свечарских песама, другачији 
тип супституције утиче на жанровску ,,колебљивост“. Сви сегменти су, на први 
поглед, одолели током векова, почев од једанаестерца до доласка добрих гостију 
и домаћинове бриге о достојном дочеку. Из горе се доноси и поклања/жртвује 
златнороги јелен, из мора риба моруна, а наглашен је последњи дар: 

,,Трећег ћемо ми послати у Пешту,
Нек доведе под прстеном девојку;
С отим ћемо наше госте частити,
Девојка ће под прстеном служити.“ (Вук, СНП I: 431)

се обележава сликом ,,дјевојке с крилима, дјевице која у руци држи клас или сноп“ (RS: 124).
6 ,,У овога дома

Добра домаћина,
Јелени волови,
Калопер јармови,
Босиљак палице,
Жито, као злато“. (Вук, СНП I: 160)



77

ВИНО СЛУЖИ ЗЛАТОКОСА ДЕВОЈКА (ЖИВОТ ЈЕДНЕ ЛИРСКЕ ПЕСМЕ) 

2. Где је нестала златокоса?
Златне девице из бајки и митолошких песама међусобно су веома 

различите. Сходно жанровском механизму, границе светова се успешно 
прелазе или је њихово нарушавање погубно за смртнике. Чак и када лирска 
минијатура не инсистира на исходу, трагика конфликта лебди над сваким 
додиром с оностраном, неземаљском лепотом.7 Ни златна сунчева сестрица крај 
тајновитог горског извора, ни Босиљка с воде Босиљкове, ни сабласна лепота 
девојка, неимарка и ратница, не могу се задржати крај смртника (Вук, СНП I: 
232, 233, 234). Цареви и паше узалуд смерају да их вежу за земаљска царства. 
Владари постају жртве сопствене страсти и охолости, а моћне, чудесне девице 
уништавају такве просце, заједно с њиховим бројним сватовима.

Бајке другачије решавају јаз међу световима. Након иницијације 
младожења, трајно се склапају срећни и дуговеки бракови с вилама, пауницама 
и лабуд девојкама, девицама рођеним из босиљка или наранџе. Златокосе из 
оностраних предела (Радуловић 2009: 170, 175—176), двојнице сунчеве сестре, 
такође постају невесте, као што се прогоњене девојке награђују златним деловима 
тела или се рађају златна и сребрна деца.8 У позадини стилизација разазнају се 
елементи обреда прелаза (Ван Генеп), само су задаци усмерени ка мушкој или 
женској страни.

Златна девица из завршнице славске песме нестаје на два начина. Када 
предност има обредно обележавање крсног имена, плодови принети трпези 
и прецима прилагођавају се пољопривредној/сточарској култури, али се 
7 Мада су обојица успешни у лову, браћа стичу различит плен, те старији предлаже деобу:

,,А млађи је стар’јем беседио:
На част теби срна и кошута,
И јеленче злаћени рогова,
А меника Соса златокоса.“ (Вук, СНП I: 435).

8 Занимљиво је да се овако одређеним ликовима намењују посебна искушења. Тек након 
жртвовања и низа метаморфоза открива се истина и успоставља поредак награде и казне. 
АТ 707: Ништа није тајно што неће кадгод бити јавно, Николић 1842, 11 и Николић 1899, 
20; Зла свекрва и опет зла свекрва, Вук, СНП Додатак, 10, 11; Царица са звездом на челу, 
Николић, 1899; Златни синови и несрећна царица, Чајкановић 1927, 63. Остале варијанте у 
Чајкановић 1927: 522 и Вила 2009: 114—115. У стихованим обрадама словенских народа исти 
сиже о замењеној деци се локализује, било да их типски прогонитељи или сама мати жртвују 
— Дунаву (Јаgić 1948: 163—164).   
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подразумевају жртве из воде, горе и поља. Друга замена златокосе нијансира и 
статус гостију. И даље ,,добри“ они не морају више припадати домаћем култу, већ 
могу постати и просци, јер је поента — огледање девојке под прстеном. Обредна 
подлога је модификована, време је и даље сакрално, а процеси преплитања су 
могући јер и слава и свадба на специфичан начин повезују умирање и рађање, 
претке и плодност. ,,Пут од златокосе девојке до девојке под прстеном јесте 
пример полаганог и постепеног претварања обредних песама у љубавне. Тај 
нови мотив ушао је у наслеђен модел ’с краја’, јер се значење песме помера тек 
када се погледа из угла те неочекиване поенте“ (Крњевић 1986: 129). Но, када 
је модификована структура ,,преживела“ ову трансформацију, као да су се 
умножиле и могућности нових варијација.

Златокоса с Мезева и невеста из Пеште су по нечему остале блиске. 
Доведене, стране и туђе, девице осветљавају средиште куће, онако како светлост 
и берићет невеста уноси у дом:

,,Да донесе сунце у недрима,
У рукав’ма сјајне месечине.“ (Вук, СНП I: 24)

Обележја митских девица су се преобратила, уз неутралисање фантастике. 
Бајкама је својствен супротан процес, јер се метафора ,,материјализује“ при 
истицању чудесних атрибута јунакиња. Свадбена лирика истим елементима даје 
фигуративну димензију. Када сватови стижу жениковом дому, три су ,,сунца 
дворе обасјала“ (Вук, СНП I: 77, 78, 81). Невеста је ,,злато међу златарима“, 
соколици су ,,златна крила“, или је ,,лепа Ружа од добра рода“ — ,,златна жица 
из ведра неба“ (Вук, СНП I: 63, 79, 93). Девојка је централни лик, тим пре што 
је њена судбина још увек неизвесна. Између два рода (и два света), она је и 
опасна и угрожена, искушава друге и сама подлеже различитим проверама. 
Телесна и духовна лепота подразумевају чедност, честитост и кроткост, збир 
вредности и врлина кондензован при обележавању удате жене — ,,верне љубе“. 
Уосталом, различито стилизована искушавања често крију вид предбрачних 
иницијацијских тестова. 
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3. Ког ми срце љуби
Богатство семантичког потенцијала формуле испијања вина и њена 

жанровска покретљивост почивају на симболици појмова и динамици особене 
тачке гледишта, усмерене на околности, простор, време и ликове. Са сцене 
испијања вина, пажња се може пренети и на оне који вино пију и на оне који 
вино служе, као и на амбијент у којем се одвија испијање вина. Финалне формуле 
обредних варијаната истичу девојку док двори окупљене (славска/свадбена 
гозба). Мада је доведена из удаљених простора она служењем добрих домаћина 
и гостију постаје учесница ритуалне атмосфере — најважнији члан жртвено–
магијских дарова. Опозиција унутра: споља (кућа: изван куће; сигурно: опасно) 
апсорбује потенцијалну оностраност девице, а донекле и за њу саму значи 
позитивно окончану етапу обреда прелаза.

Међутим, довођење/одвођење девојке може се представити и на супротан 
начин, уз сугерисање опасности. Она се ноћу налази сама међу јунацима, испод 
шатора, на обали реке. Прешавши из финалне позиције у иницијалну секвенцу 
и формула постаје носилац особеног заплета:

,,Лепо ти је под ноћ погледати
Тамо доле крај тија Дунава
Гди с’ јунаци шатор разапели,
И под њиме пију рујно вино,
Њима служи лијепа девојка:
Како коме чашу додаваше,
Сваки јој се у недра машаше...“ (Вук СНП I: 424)

Слободно, раскалашно опхођење групе према девојци носи и специфична 
значења, јер је угрожавање девичанства, на било који начин, физички или 
вербално, на самом врху лествице грехова (Милошевић–ђорђевић 1971: 234—
235). Ако се тематизује овакав вид добровољног контакта, онда је и сама жена 
јасно окарактерисана — типским именом, поступком и врстом прекршаја 
(крчмарица се подаје бекријама; Јеринину братаницу љуби сва господа; неверна 
Максимија је љубавница тројице непријатеља). Остали случајеви подразумевају 
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насилну обљубу, што никада не остаје некажњено. Било да хајдуци затоме 
невестину срећу (,,пак девојку сви редом љубисмо“, ЕР: 180) или то чине Арапи 
и Турци, правду успоставља виша сила, односно јунак — спасилац. Светогрђе је 
повод за акцију, мотивише видове епске иницијације мушкарца или доказ већ 
стеченог епског статуса. Распусни живот жене, осуда недоличног понашања и 
место које таква грешница има у својој средини сугерише и клетва остављеног 
момка: ,,Ишла, душо, од руке до руке“ (ЕР: 62).

Сужавање слике на саму девојку која је доведена да служи момцима 
вино може постати доказ њене привржености (једном; једином) драгом. 
Констатација — поента лирске минијатуре тада слути снагу љубави, користећи 
саме околности као вид тешких задатака, помоћу којих се проверава девојка. 
Секвенца сенчи и девојачку решеност да одоли искушењима, сачува образ и 
припадне тек вољеном:

,,... Ал’ говори лијепа девојка:
О јунаци и господичићи!
Ако свима могу бити слуга,
Ја не могу свима бити љуба;
Него једног, ког ми срце љуби.“ (Вук СНП I: 424)

Померањем тежишта са слике на монолог—исказ, оквирна ситуација 
постаје сликовито средство за истицање снаге и врста емоције. Из групе се 
нико не издваја, док се социјални и биолошки нивои опозиција (господа: 
слуга; мушко: женско) расплињавају пред типично лирским контрастом драги: 
недраги. Девојачка путеност и момачка жудња за телесном насладом узмичу 
пред њеном врлином и духовном чистотом. Упркос еротском набоју ноћног 
пировања, млада слушкиња се одупире и издиже над мушкарцима, који у том 
тренутку, омамљени вином, нису ни јунаци, ни господичићи. Љубав остаје изнад 
пожуде, радња је подређена осећањима, духовно начело надјачава страсти, мада 
се не може наслутити исход девојачког поступка, као ни њена будућност. Све 
је и изречено и скривено. Анонимни су и винопије и девојка (слуга, робиња, 
жртва) и њен вољени, али су околности и смисао искушења јасни сваком члану 
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колектива. Радња, ликови, простор и време повлаче се у други план, а доминирају 
различите нијансе љубави. И, мада бити љубљена, обљубљена и постати љуба 
суштински оцртава веома различиту судбину жене, љубав остаје јединствена и 
недефинисана, чак и ако је неузвраћена, а намењена ,,једном, ког ми срце љуби“.

Заплет се и другачије усмерава. Тада лирски ,,догађај“ потенцира 
однос између одабраног женика и невесте, чија се љубав и поштовање морају 
заслужити. Ширење нарације дестабилизује и поетички систем, те се такве 
обраде удаљавају од љубавних лирских руковети, а варијанте на различите 
начине добијају обрисе песама ,,на међи“. 

4. Оружан јунак Дунај преплива
Иако је девојка типична жртва обредних правила или друштвено–

историјских околности, овај се лик лако приближава и визијама древних митских 
девица, које постављају тешке услове током предбрачне иницијације. Девојка 
крај воде нема, додуше, ни вилинске атрибуте, нити је стекла одлике принцеза 
из бајки, али су њене функције суштински исте. Пошто поставља неизвршиве 
задатке, потенцијална невеста је и вид противника и водич кроз ритуал и циљ 
— награда након завршене провере. Препреке губе све нијансе фантастике, 
као што се и проверавање обавља без удела чудесних помоћника, саветника и 
дародаваца. Уместо ,,чудеса“ или митских обриса контакта два света, хипербола 
се усмерава ка момку, његовим атрибутима и способностима.9 

Иницијална слика испијања — служења вина губи самосталност и даје 
импулсе радњи, а трансформишу се и природа мотива и жанровски систем. 
Уместо описа ситуације — стања који су подлога емоцији, развија се мотивација 

9 Ову специфичну проверу, непосредно пре склапања брака, иницира сама девојка. 
Постављена крај воде (мада се сама налази у опасности) девојка начином провере подсећа 
и на виле бродарице. Као да је дошло до потпуне инверзије обрасца. Јер, док вила забрањује 
прелаз и тешким откупом угрожава свет јунака (ЕР 176), девојка захтева да се вода пређе 
у потпуној ратничкој опреми, чиме је такође јунак животно угрожен. Именован или 
анониман, јунак одбија вилин услов, а прихвата девојачки изазов. Међутим, оба односа 
(вила — јунак; девојка — јунак) истичу доминацију мушког принципа. Мушкарац се 
потврђује као спасилац (укида водарину), односно као младожења (преплива реку ,,тамо 
и овамо“). Демонска господарица вода страда (живот→смрт), али и девојка прелази сличан 
пут, јер након овог огледања постаје удата жена (живот→смрт→живот). 
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искушавања једног (или оба) будућа брачна друга:

,,онда вели л(иј)епа д(ј)евојка:
тако ми Бога, чети арамбаша,
не чујеш ли што ти дружба вели?
ја не могу свима бити љуба,
ако могу бити свима слуга.
Бићу љуба једном добром јунаку,
који ће Цетињу препливати
и онамо и опет овамо,
под калпаком и под б(иј)елим перјем,
под пушком и под бритком сабљом,
и у чизма и у острогама.
ја ћу њему бити в(ј)ерна љуба...“ (ЕР: 100)10

Слабљењем (почетне) обредне подлоге, променом ритуално–магијског 
контекста, као да се ствара мање–више уочљива пукотина или празнина у 
семантичком пољу исконске слике. Тај ,,недостатак“ може бити надокнађен на 
неколико начина. Један од њих је истицање љубавне изјаве (Вук СНП I: 424), 
када се затворена структура придружује лирским монолозима, дијалозима и 
посредним исказивањем емотивних немира.

Други ток промена обрасца чува анонимност јунака, чије се типске црте 
подређују заплету — расплету, а јуначки атрибути сугеришу тежину задатка. Из 
групе се одваја један младић и он ће у пуној ратној опреми двапут препливати 
опасну реку. Издвојен и искушан, он може, али и не мора да узврати тест 
верности, како би се обострано испитали супружници. Физичкој привлачности 

10 ,,Ал’ говори Цетињка ђевојка:
Ој, Бога ми, тридест Цетињана!
Ако могу свима бити слуга,
Ја не могу свима бити љуба,
Већ ћу бити онога јунака,
Кој’ наплови на воду Цетињу
Под јуначким рухом и оружјем
И под оном диван–кабаницом.
Те преплови ту воду Цетињу.
Преплови је од брда до брда;
Онога ћу бити вјерна љуба...“ (Вук, СНП I: 738)
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тиме се додају врлине пресудне за срећан брак.
Продор епског импулса могуће је уочити и у варијанти славске песме, 

али само на нивоу именовања домаћина и домаћице.11 Елементи локализације 
нису угрозили ни жанровски систем, ни обредну атмосферу, ни значења 
стихова. Другачије могућности се развијају напоредо с нарацијом, јер је 
испијање — служење вина само оквирна сцена, нужна за покретање заплета. У 
најстаријој варијанти (ЕР: 100) остварује се епски ,,притисак“ помоћу делимичне 
конкретизације. Девојка се, доследно, одређује по свом пореклу (попут Косовке, 
Будимке, Мостарке), али је тиме максимално приближена самој воденој стихији. 
Њен задатак — изазов прихвата сам сењски харамбаша. Не прецизира се име 
јунака, можда и зато што се подразумева ко има тај статус, али нису занемарљиви 
ни лирски захтеви анонимности (уопштавања) ликова.

Међу млађим записима оба рукавца обрада везују се за Сењанин Ивана. 
Сењанима служи вино баш Иванова животна сапутница и саопштава да ,,не 
може свима бити љуба“ или сцена подстиче нове етапе радње. Иван Сенковић 
доказује своје наклоности и способности, преплива Дунав (Клеут 1987: 98, 99, 
201), а затим узвраћа, искушавајући девојку. Везивање Сењана за Дунав показује 
приближавање и стапање два модела, различита по старини, примарном значењу 
,,приче“ и жанровској ,,обради“. Истовремено, ,,процес прерастања усмене 
лирске песме у епску (или обрнуто: процес свођења наративних елемената 
који воде од епике ка лирици) може се добро уочити“. Околности приказане 

11 Занимљиво је да се складна заједница битно разликује од епитета везаних за последњег 
српског деспота и његову злогласну љубу. Можда се и због тога обрада мотива није 
чвршће везала за кућу Бранковића, већ су лична имена само означавала господски двор. 
Слични процеси уочавају се већ и међу старијим записима. Тако су Лазар и Милица јунаци 
новелистичке обраде мотива о продатој љуби, а Вук Бранковић је љубавник изневерених 
очекивања (ЕР, 208, 217). И у Вуковим антологијама се у склопу обредне лирике на води 
среће Марко с побратимима (Вук СНП I: 201), издвајају се његови атрибути (соко, Вук 
СНП I: 572), користи се његово име (Вук СНП I: 745; 761), а различити породични односи 
својствени народним баладама пројектују се на Марка, његову мајку, љубу и сл. Ови 
поступци стилизације осветљавају стабилност жанровских норми, а не морају битно 
угрозити ни биографије јунака. Обраде највише указују на покретљивост свих елемената 
из фолклорног фонда и њихову динамичност при обликовању ,,текста“ песме. Такође, није 
занемарљив ни став певача/колектива према ликовима, јер и та димензија (знања и процене 
особина) учествује у жанровским прожимањима.
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радњом су истоветне, само се подухвати приписују различитим јунацима 
(Клеут 1987: 99). Независно од делимичне или накнадне локализације, која 
варијанту само жанровски помера ка лирици, епици, балади или романси12, у 
истоветним околностима се доследно изводи провера физичке снаге и верности. 
Стилизована иницијација испољава постојаност услова за склапање брака, док 
се задаци могу поставити анонимном или одређеном јунаку. ,,Препливавање 
воде ради искушавања наклоности девојачке има елеменат јуначког подухвата, 
јер заљубљени момак то учини под пуном јуначком опремом, у једној песми 
да би искушао верност дружине“ (Клеут 1987: 108). Оваква обрада указује на 
процесе заборављања и удаљавања од архаичне подлоге. Она је, међутим, 
и веома отпорна, јер је тежиште увек на провери, само је питање ко ће кога 
проверавати.13

Још једна подударност је захвална за контаминацију два лирска модела. 
Осим слике девојке која служи вино (и поставља задатак), самостално је обрађен 
и подвиг: спремност јунака да под опремом преплива реку. Прослављање таквог 
подухвата среће се међу почасницама, које се иначе певају у специфичним 
условима — током славе или свадбе, у част и(ли) уз чашу:

,,Оружан јунак Дунај преплива,
Седлан га коњиц при бр’јегу чека;
Не чудимо се добру јунаку,
Већ се чудимо коњу његову,
ђе га оседлан при бр’јегу чека;
А још је трећа, која је највећа:
Дома га љуби с поштењем чека.

12 Видети: варијанте песме ,,Цетињка и Мали Радојица“ (Krstić: 625; 233). Примарни мотивски 
склоп Крстић јасно формулише: ,,Девојка каже да ће поћи за онога ко преплива реку обучен 
и под оружјем. Један то учини и ожени се њоме.“ (Ј 1, 1, 6, Krstić: 233). Испијање/служење 
вина подређује се примарном члану (обредне) радње, али је занимљиво да ознаком модела 
Крстић сугерише лирску, сведену ситуацију у којој се не развијају тешки задаци (,,Вино пију 
аге Сарајлије“). С друге стране, посвећен потпуно другачијим истраживачким циљевима, 
Јагић наводи примере из словенског фолклора у којима је препливавање Дунава услов 
постављен девојци пре удаје, али је и девојка заслужена награда ономе ко преплива Дунав 
(Jagić 1948: 152—153).

13 Mеђу песмама ,,средњих“ времена развијају се као уметнуте епизоде различити видови 
проверавања издржљивости и оданости чете (Сувајџић 2003: 39).
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И око и чело
Све вам, браћо, весело!“ (Вук, СНП I: 138)

И почасница усмерава пажњу на подвиг, док се вредности јуначког коња 
и оданост љубе градацијски надовезују и међусобно подупиру.

Препливавање реке се појављује и као засебан сегмент, обрађен на 
два начина. Удаљавајући се од лирике, ликови и радња су обликовани према 
захтевима романсе или баладе, уз јаче или слабије епске импулсе. Процес некада 
неутралише иницијалну слику испијања/служења вина. Девојка бели платно, 
а нехотице или намерно, лепотом младог, бујног тела изазива непријатеља 
на другој обали, те је уграби пашин заточник, пошто под јуначком опремом 
преплива Дунав/Бојану. Међутим, присебна и смела, робиња краде јуначке 
атрибуте и враћа се с богатим пленом. Долази до потпуног преокрета, жртва 
тријумфује, а насилник је вишеструко понижен14 и због такве срамоте, турско 
момче чак изврши самоубиство (Вук, СНП I: 750, 751). Упркос развијенијој 
нарацији, варијанте не припадају епским тематским круговима, већ остају ,,на 

14 О изузетности овог посебног типа делије–девојке говори првенствено природа подвига. 
Сама се ослобађа из ропства, тако што двапут преплива реку, други пут с богатим 
пленом. Али баш такве околности допуштају један вид амалгама реалија (отмице) 
и митских детаља (тим пре што је отмица девица честа и у митском комплексу). 
Персонализација девојке је од секундарног значаја (Варадинка — Мара), али се 
њен статус може вишеструко појачати. Млада Скадарка сама упозорава отмичара: 
,,Богом брате, турско момче младо!
Не носи ме паши на дивана,
Већ ме пуштај двору бијеломе;
Јер сам млада скоро испрошена
За Влашића Шестокриловића.
У пићу је тешка попилица,
А у кавзи љута кавгаџија,
Оће вратит’ жао за срамоту...“ (Вук, СНП I: 751).
Мада није развијена епска биографија око овог имена, јасна је змајевитост јунака и његова 
спона с небеским сводом. Тако се отета вереница приближава представама о митским 
сродницама небеских тела и одабраницама змајева. Пошто прође све тешке провере, ова 
Скадарка ће потврдити да је достојна љуба, тим пре што део њеног мираза чини плен, отет 
од непријатеља. Извесно колебање низа сегмената при развијању сижеа посебно долази до 
изражаја у неочекиваном епилогу. Занимљив је такође и тип прекршаја отмичара, јер он 
(независно од расплета) одбија братимљење девојке у невољи. Када се ситуација преокрене, 
међутим, сопствене молбе појачава покушајем духовног орођавања.
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међи“, где се могу сврстати и песме о Ивану Сењанину или Малом Радојици, као 
пожељним младожењама.

Млади јунаци ,,средњих“ времена, чије су биографије ,,отворене“ за 
пригодне мотиве привлаче ове ситуације, тим пре што оне нису у колизији с 
именовањем (Kleut 1998: 22–31) и контурама портрета. Померања на структурно–
жанровском нивоу суштински воде и до инверзије главне и споредне позиције 
(мотива/ликова). Девојка лагано пада у сенку епског јунака, а њено служење 
вина је повод да се младић потврди као јунак–ратник (а затим и будући муж). 
Како се девојка нашла изван свога дома, међу мушким главама — остаје нејасно 
и небитно. Но, баш те околности могу добити и веома важну улогу при низању 
епизода, уз чување формуле девојачког служења вина и извесне ,,допуне“ старог 
значења новим појединостима.

5. Нагоне ме да им лице љубим
Веома заступљено међу стабилним формулама радње и посебним 

уводним формулама (Детелић 1996: 134—137), испијање вина се не сужава 
ни на одређену епску епоху, нити је жанровски условљено. Тако започето 
епско приказивање подразумева неколико преокрета. Или идилу прекидају 
лоше вести, или вино окуражи јунаке да предузму акцију (бој, двобој), у којој 
ће изгубити образ, живот или и част и главу. Из оквирне ситуације изостаје 
(сижејно небитна) улога оног ко пиће точи у купе и пехаре. Баш због тога 
посебну пажњу покреће увођење формуле: вино служи. Јунацима ,,старијих“ 
времена само по изузетку служи вино жена, а служење вина као да чува рефлекс 
дворске хијерархије.15

Верност истиче сам задатак, додељен одабраном поданику на царском 
двору или члану патријархалне задруге. Испијање вина, као део свакодневице 

15 Пехарник, слуга или верни слуга имао је изузетан значај и углед међу властелом (Лексикон: 
509—510, 674—675), а ризичност тог задатка потврђују и стихови епских песама. Српском 
цару Стјепану вино служи — Лазар, будући наследник, а када он ступи на престо има 
истоветну заштиту: ,,Вино служи слуга Божидаре, / Сваку чашу прије цара пије“ (Вук, СНП 
II, 36). Момчилу браћа и братучеди ,,рујно вино служе, / Прије њега сваку чашу пију“ (Вук, 
СНП II, 25).
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или сакралног времена, потенцира хармонију окупљања за трпезом, некада је 
пратећи — секундарни члан сижеа — али може добити и посебне функције16. 
Спуштајући се из иницијалне позиције и оквирне сцене ка експозицији или 
заплету, служење вина с новим значењем уводи и лик девојке. Иако Порча гости 
побратима, ђерзелез му пребацује:

,,Залуд ти је вино и ракија,
Кад не имаш крчмарице младе,
Да нам служи вино и ракију,
Те немамо шале ни маскаре“ (Вук, СНП II: 25).

Нечасне намере према девојци очите су и у захтевима Арапа и Турака.17 
Сама девојка исповеда трагику сопствене позиције и раскалашност мрске групе: 
,,Нагоне ме да им лице љубим“ (Вук, СНП II: 63). Спас од такве срамоте робиња 
види у самоубиству или позива заштитника.

Архаична подлога жртвовања обрађена је на више начина у различитим 
усменим облицима, али се доследно епски јунаци никада не жене овако 
избављеном девојком. Изостанак свадбе мотивисан је крвним и духовним 
везама (Дојчин: сестра; Марко/Грујица: посестрима). На положај робиње, 
изложене физичком злостављању, указује постојаност још једне формуле. Када 

16 То се нарочито односи на мотив преслуживања вина; подизање здравице (вино попи, а на 
част ти пехар); али и на покушаје убиства јунака (мешање вина и ракије, стављање отрова 
или бенђелука). Овакве секвенце су на композиционој равни померене ка кулминацији или 
расплету, а јасно дефинишу особине ликова и природу конфликта (најчешће међу крвним и 
духовним сродницима).

17 Уз обиље хране и пића, при опсади градова Арапин тражи:
,,И по једну лијепу ђевојку
Те му служи црвенику вино,
А ноћу јој б’јело лице љуби,
Дневи даје у земљу Талију “ (Вук, СНП II, 66).
,,На ноћ иште младу и девојку,
Па девојку Арапине љуби,
А невесту слуге Арапове“ (Вук, СНП II, 69).
Јачи историјски нанос у овом архаичном моделу испољава се и именовањем насилника 
(паша од Загорја, паша од Требиња), а преокрет се може реализовати на више начина — 
спасилац ослобађа жртве након мегдана или помоћу прерушавања (Вук, СНП II, 62, 63, 66, 
69, 78, 97, СНП III, 4, 5, 66).



88

Снежана Д. Самарџија

се другарице разиграју на води, проклињу највеселију:

,,Не поливај тањене кошуље,
Твоју Турци вином пролијевали“ (Богишић, 117);

,,Тебе Турци поливали вином“ (ЕР: 74).

Све отете девојке су постављене у исту ситуацију. Док се Удбињани 
одмарају након успешног пустошења Сења:

,,Крај свакога двори по девојка,
Крај курвића Хрње Мустаф–аге,
Баш уз њега дилбер–Анђелија“ (Вук, СНП III: 26).

Служење вина подразумева тада да ће робиња бити обешчашћена, а 
отмица покреће потеру и окршај. Судбина девојке се суштински не разликује ни 
у нешто другачијим околностима, мада се налази међу ,,својима“18. Иако је најпре 
нека врста секунданта, она је и плен, намењен бољем мегданџији. У оваквим 
сукобима локалних размера девојка је махом пасивна, готово декоративни 
члан уобичајене сценографије (гора, вода, шатор; служење вина).19 У једној 
варијанти, међутим, дошло је до необичног повезивања различитих елемената 
из фолклорног фонда.

6. Од свадбе до буне
Саво Мартиновић успоставља особену наративну перспективу, 

сужавајући општи план догађаја (стање у Србији) до породичног славља и удеса 
девојке. Честа тема отмице неочекивано је отворила асоцијације управо према 

18 Под шатором, на пример, Вук Јеринић пије ,,црвенику вино/ Служи му га сестра Анђелија“ 
(Вук, СНП III, 54), као што у истим околностима Куни Хасан–аги ,,Вино служи сестра 
Јасмијана“ (Вук, СНП III, 55); Путилов 1985: 147—153.

19 Варирања основног обрасца (насилник — жртва — спасилац) може дати и жени важну улогу 
(помоћник у мегдану), а догађа се и да управо она преузима иницијативу, када у ратничкој 
опреми проводи сватове, спасава мужа из ропства, замењује оца у војној служби, изазива 
непријатеље и свети чланове породице итд. 
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лирској сцени:

,,Пак им служи војводина Јела.
Како коме коју чашу дава,
Сваки Јелу међу очи љуби;
Али вели војводина Јела:
О за Бога аге шумадијнске,
Ако могу свјема бити слуга,
Ја не могу свјема бити љуба.
Ал’ говори Салим–муселиме:
А не бој се, војводина Јело!
Ти никоме љуба бити нећеш
Нако мене Салим–муселиму,
А ни мени дуго бити нећеш,
Но док сване и огране сунце,
Тадер ћу те двору отправити,
Да те воде кићени сватови,
Да те воде, јал’ како ти драго.“ (Вук, СНП IV, 25)

Уклопљена минијатура није претрпела измене, али су околности служења 
вишеструко објашњене, као кобан обрт невестине судбине и потврда турских 
зулума из почетног каталога. Девојка под прстеном, уграбљена из свадбеног 
кола, постаје робиња раскалашних насилника. Представљене околности 
појачавају опозицију своје: туђе и непремостив јаз између жртве и крвника, 
док конкретизација захвата све типске околности (двострука свадба, отмица 
невесте, убиство младожење). Међутим, баш због тога што Јела није више 
било која стасала удавача, отмицом и служењем започиње уланчавање епизода 
(покушај откупа, убиство млађег брата, сукоб отмичара и старијег брата). Чврста 
узрочно–последична спрега сегмената, именовање и локализација су пригушили 
обредно–иницијацијску подлогу. Догађаји везани за Карађорђеву задругу 
постају пресудни при тумачењу историјских преокрета с почетка 19. века. 
Битно другачија од Вишњићевог приказивања почетка српске буне, црногорска 
варијанта је открила динамичне процесе између слојева традиције, усмених 
облика, поезије и историје. Апсорбована лирска сцена постала је генератор 
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епског тока и ,,тумачења“ стварности, добила је функцију заплета у којем се не 
мења фолклорни образац (,,текст“), већ читава повесница. Преиначен контекст 
(сижејни и поетички) подразумевао је и повратну реакцију. Конкретизација 
је изоштрила улоге, особине јунака и природу конфликта. Далеко од обредне 
атмосфере или љубавне изјаве, обрта романсе (или баладе), испијање/служење 
пића је све те компоненте подредило ,,знању“ о Црном ђорђу, његовој породици 
и избијању устанка. 

7. Живот лирске песме
Дезинтеграција лирског ,,текста“ је започета променама финалне 

формуле у славској песми. Мада те измене нису угрозиле обредни карактер 
и смисао ,,догађаја“, дестабилизоване су намена и значење песничке слике. 
Чувајући и даље ритуалну димензију (слава→свадба), ослабљене везе су 
водиле ка новој трансформацији обрасца. Губећи прагматичност, измештена 
из магијско–обредних правила, слика девојке која служи вино приближила се 
љубавној поезији. Током ових промена дошло је и до позиционих померања, 
те је завршна формула прешла у иницијалну позицију. Тако створен заметак 
нових заплета омогућио је и инверзију главних и споредних ликова. Сама слика 
постала је повод различитих обрта, па се препливавање реке чак наметнуло 
и као доминантнији мотив (независно од исхода). Односно, из самог догађаја 
,,Вино служи златокоса девојка“ рачвало се неколико токова,20 који су могли 
постати самостални чим је ослабио примарни обредни импулс. Ове промене 
нису се одвијале нагло, нити су подразумевале смену старог обрасца новијим 
обрадама. Деструкција обредног текста и реинтеграција сегмената у измењеном 
поетичком систему (љубавна лирика, романса, балада, епика) одвијале су 
се симултано. Зато није случајно што су у склопу истог корпуса (ерлангенски 
рукопис; Вукови записи) сачуване различите могућности реализације ,,исте“ 
слике. На живот лирске песме свакако је утицала и мелодија, док је минијатура 

20 Они су се, заправо, усмеравали као одговори на питања: Ко служи вино? Коме се вино 
служи? Због чега (у каквим околностима) девојка служи вино јунацима?
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у фонду традиције функционисала по принципу формуле.21 
Статус златокосе, девојке под прстеном и уграбљеног плена саображавао 

се тематско–жанровским оквирима, јер су битне нијансе између обредне жртве, 
невесте, слуге и робиње. Тим околностима се прилагођава и означавање групе 
из које се издваја пожељни младожења или насилник–отмичар. Када заплет 
формира троугао отмичар — девојка — спасилац, подвиг препливавања реке 
је замењен другачијом — епском ситуацијом. Исход двобоја суштински зависи 
од емотивног ангажовања певача/слушалаца, док је опевани догађај тумачење 
и потврда епског статуса победника. Врста епске прагматичности омогућила је 
и црногорском певачу да објасни историјска збивања. У недостатку ,,података“, 
али и због удаљености од епицентра буне, послужили су оформљени сегменти 
традиционалног фонда, довољно упечатљиви да мотивишу чак и ,,Српску 
револуцију“. 

Тако се још једном, након пада Троје или кобне заваде Лазаревих кћери, 
судбина народа и држава преокреће због ,,женске стране“. Чак и када није у 
средишту пажње (свадбена или љубавна лирика; делија–девојка), девојка је 
пресудна за искушавања, живот, потомство, па и смрт јунака. Уосталом, она их 
баш и задржава у далеком, туђем свету, где им служи ,,мрзлу воду забитљиву“ 
или ,,винце од забитја“ (Богишић, 6, 82).
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Snezana Samardzija

A GOLDILOcKS GIRL SERVING wINE (A Life of a Lyric Poem)
Summary

Motives, formulas and stylistic means in oral literature are usually being connected 
with the phenomena such as improvisation, individual talent, affinity of the collective entity as 
well as with poetic and generic rules. The paper investigates the relationship between meanings 
of poetic imagery (a girl serving wine) and generic systems: different aspects of ritual substrata 
(a festival, a wedding), displacement toward love poetry, and lyrically–epical and epical 
adaptation (when the focus is moved on potential groom, or kidnaper or saviour. Poems about 
a girl serving wine last independently in a very long period of time (Erlangen Manuscript, 43, 
100; Vuk SFP I 424) Besides, adaptations reveal dynamic processes of model transformation 
(EM 100; Vuk SFP I 738; SFP IV, 25), nature and consequences of structural expansions as well 

as possibilities of lyric ‘text’ fitting into more complex compositional structure.
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Ljiljana Marks i Ivan Lozica (1950)             UDK: 398(497.5)
Institut za etnologiju i folkloristiku
Zagreb, Republika hrvatska

PAMTIMO LI GRAD ILI GRAD PAMTI SEBE?

U divljaka luk i strijela,
željeznica, selo i grad...

(Pjesma radu) 

Poimanje tradicije kao kontinuiranog (povijesnog i suvremenog) procesa 
višeslojne interpretacije repetitivnih postupaka i simbola u ljudskoj zajednici (a 
ne baštinjenog skupa neupitnih činjenica, duhovnih vrijednosti i materijalnih 
predmeta) vodi nas propitivanju problema pamćenja i sjećanja, ovdje na primjeru 
grada Zagreba.

Pamtimo li grad ili grad pamti sebe? Polazište teksta jest u zamisli o 
mnemoničkoj konstrukciji svijeta, o tehnikama kojima ljudi pokušavaju povratiti 
i rekonstruirati prošlost: nekadašnju svakodnevicu sačuvanu u predmetima, 
fotografijama, pričanjima o životu, dnevničkim i sličnim zapisima ili povijesnu, 
mitsku u gradskim predajama, književnosti i romansiranoj povijesti. Postavka da 
kultura sebe intertekstualno pamti književnošću te da svaki novi tekst vlastitim 
ulaskom transformira mnemonički prostor i tekstove koji su tamo ranije upisani 
zapravo skicira kontinuirani proces reinterpretacijske dinamike tradicije. 

Time se urbana folkloristika i njoj srodne discipline komplementarno 
pridružuju kulturnoj antropologiji i kulturalnim studijima u iščitavanju iskustva 
suvremenog grada i njegove (često nezabilježene) povijesti. 

Pamćenje, sjećanje, tradicija, grad, urbana folkloristika, Zagreb.

Podignimo uvis čela. Folkloristi smo (ma što to značilo). Živimo, pišemo, 
predajemo i znanstvene skupove održavamo u gradovima, a na teren u pravilu odlazimo 
na selo. Već nam desetljećima tumače kako je vrijeme folkloristike prošlo, da je folklor 
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izumro — ili ga nikad nije ni bilo. Folklor su, kažu, izmislili romantičari razočarani 
revolucionarnim neuspjesima kao duhovni lijek, viziju povratka prirodi, zlatnomu 
dobu, plemenitom divljaštvu i (ladanjskoj) seoskoj idili, a iskoristila ga je buržoazija 
u usponu za konstruiranje nacionalnih mitova u imperijalističkim identifikacijskim 
procesima stvaranja moćnih nacionalnih država na kojima se temeljio kapitalistički 
poredak u devetnaestom i dvadesetom stoljeću. 

Fascinaciju idealiziranom dobrotom i čistoćom seljačkih starosjedilaca 
(nasuprot dvorskoj i gradskoj pokvarenosti tuđinskih velikaša) potpomoglo je i 
kršćanstvo, usrdno propovijedajući mir, siromaštvo i poštenje u pozadini višestoljetnih 
interkontinentalnih pljačkaških pohoda zapadne civilizacije. Ljudska žudnja za 
slobodom, srećom i blagostanjem stvorila je mitove o zlatnom dobu, zemaljskom raju, 
plemenitim divljacima i starim Indijama. Mit je inspirirao konkvistadore u potrazi 
za zlatom te je najzad mutirao u američki san, potaknuvši izvoz demokracije na 
srednjoistočna naftna polja. Mit o zlatnome dobu u devetnaestom je stoljeću djelovao 
na zamisao prvobitne ljudske zajednice, inducirao projekciju komunističkog društva 
bez klasa kao cilj u budućnosti te potaknuo sovjetski ekspanzionizam pod izgovorom 
svjetske revolucije. Isti se mitovi naslućuju iza ideje globalnoga poretka kao slobodnog 
svijeta bez granica i podjela. 

Sve to nisu folklorističke teme u užem smislu, ali ne smijemo zaboraviti da 
je i predmetno polje folkloristike zapravo još uvijek obilježeno duhom devetnaestog 
stoljeća. Disciplinarne podjele i klasifikacija znanosti dio su specijalizacije zanimanja 
koju dugujemo ideologiji, političkim prioritetima i financijskim sustavima kolonijalnih 
velesila, kompleksnih društvenih zajednica sa snažnim državnim aparatima koje su 
poticale sve veću profesionalnu specijalizaciju da bi povećale proizvodnju i dobit te 
pritom zadržale kontrolu. Kultura, umjetnost, znanost i obrazovanje bili su važni za 
prestiž država/nacija koje su se natjecale u osnivanju učenih društava i sveučilišta; 
u gradnji muzeja, knjižnica, galerija, kazališta i koncertnih dvorana. Poput rimskih 
arena i današnjih sportskih stadiona bili su to prostorni rezervati izmišljene zbilje, 
sigurnosni ventili koji čuvaju nepodnošljivu društvenu strukturu svakodnevice od 
prevrata. Sloboda stvaralaštva slavljena je samo dok je bila zatočena u poklonjenim 
hramovima — izvan rezervata je umjetnicima preostajalo samo boemsko gladovanje. 
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Folkloru kao narodnoj baštini (anonimnoj i kolektivnoj umjetnosti nacije 
projiciranoj u drevnu prošlost) čak ni hramovi nisu bili potrebni: sve što je prikupljeno 
protumačeno je kao prežitak mnogo veće i nažalost nepovratno izgubljene cjeline: 
prebogate duhovne kulture naroda koja svjedoči o staroj slavi djedovine i s kojom se 
moderna država/nacija identificira. Idealizirana prošlost sela poslužila je kao odušak, 
psihološki korektiv širenju i industrijalizaciji grada, a pozivanje na poganske mitove 
i stare epove poslužilo je građanskome sloju umjesto plemićke povelje — pučko 
podrijetlo pojedinca i obitelji nadoknađivano je pripadnošću plemenitoj i drevnoj 
naciji. 

Mitologizacija povijesti nacije groteskno je radikalizirana u rasističkoj 
propagandi nacionalsocijalizma i fašizma. Pejzažne reminiscencije obiteljskog 
spokoja izgubljenog raja zavičaja i misionarske egzotike nadglasane su gromoglasnim 
mitotvorstvom, ratničkim zazivanjem stare slave germanskoga poganstva i drevnoga 
Rima, glorificiranjem snage zdravog tijela koja snaži duh za etničko čišćenje u obnovi 
rase i nacije. 

A kako je bilo u socijalizmu? Srp i čekić simbolizirali su savez seljaka i 
radnika, ali je seljaštvo uglavnom smatrano konzervativnom kočnicom napretku 
i industrijalizaciji. Folklor je i dalje tretiran kao narodna umjetnost, ali mu je žalac 
nacionalnog naboja preusmjeren u slavljenje bratstva i jedinstva jugoslavenskih 
naroda i narodnosti. U nekim (ne u svim) republikama nove Jugoslavije osnovani su 
instituti kojima je cilj bio prikupljati, istraživati, obrađivati, objavljivati, popularizirati 
i primjenjivati folklorno blago. Trebalo je obrati i iskoristiti čarobne plodove srušenog 
stabla, znanstveno očuvati i konzervirati krošnju nadgradnje dok snažne lokomotive 
socijalističkog progresa potkopavaju i odvlače politički nepodobnu seljačku bazu u 
prošlost (Lozica 2009: 281). Tako je bilo sve do sedamdesetih godina dvadesetoga 
stoljeća, ali tu ćemo malo zastati.

Folklor i folkloristika uvelike su društveno uvjetovani političkom uporabom 
pa nijeslučajno južnoslavenska epika dugo bila favoriziranim folklornim žanrom na 
brdovitome Balkanu. Škrinjica narodnog blaga zapravo je Pandorina kutija skrivenih 
simbola — iz nje izvlačimo opise zbivanja, artefakte i zapise tekstova koji nam 
odgovaraju. 
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Jesu li se vremena promijenila? Jesu, globalizacija je zamijenila klasični 
imperijalizam, ali poimanje folklora kao izumirućeg “narodnog blaga” ipak ne 
posustaje. Popisivanje, (re)konstruiranje, spašavanje i zaštita lokalne, regionalne 
i nacionalne “nematerijalne kulturne baštine” u globaliziranome svijetu nadilazi 
nacionalne okvire i postaje važnom (a možda i nemogućom) zadaćom UNEScO–a. 
Je li uopće moguća globalna zaštita od globalizacije i što čeka manje reprezentativnu 
baštinu koja nije na globalnoj “Schindlerovoj listi”? 

Folklor (ili nematerijalnu kulturnu baštinu) nemoguće je potpuno izolirati 
od života koji se svakodnevno i ubrzano mijenja. Folklor nije puki proizvod, prežitak 
prošlog načina života — on jest način života i način mijenjanja života u svakoj 
ljudskoj zajednici. U folkloru ne postoji dovršeno djelo, to je uzajamni proces u 
kojem s jedne strane zajednica u ponovljenoj izvedbi sudjeluje u stvaranju inačice 
koju prihvaća, a, s druge strane, prihvaćanje nove inačice u zajednici reinterpretira, 
rekonstituira i potvrđuje zajedništvo. “Narodno blago” se ne čuva u škrinjama, 
vitrinama i multimedijalnim digitaliziranim bazama podataka. Ono zaista živi samo 
reinterpretativnim sudjelovanjem unutar zajednice, u repetitivnim i kreativnim 
preslojavanjima složenog konteksta koja se ostvaruju nizom izvedbi (dijakronijom 
izvedbenog lanca, folklornim procesom) i ne može se zapisima, globalnim ili 
državnim popisima i propisima zamrznuti kao zaliha za buduće gladne naraštaje. 
Poput začaranih zlatnika i dragoga kamenja iz usmene predaje i najvjerniji su zapisi 
varljiva svjedočanstva: izvan izvedbene magije uvijek se pretvaraju u nešto drugo i 
beživotno, a najčešće u simboličnu i dekorativnu hrpicu izmeta, blata, pepela ili smeća.

Kolikogod sve to bilo uvjerljivo, pitanje folklora i folkloristike još uvijek ostaje 
otvorenim. Argumentacija koju smo naveli temelji se na načelima i postignućima 
kontekstualne folkloristike. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošloga stoljeća 
folkloristi na objema stranama Atlantika su se pobunili i redefinirali vlastiti predmet 
istraživanja. Redefiniciju višeznačne saksonske složenice folklore (v. Lozica 2010: 
162—164, 172—175) omogućila je ondašnja lingvistička ekspanzija u humanistici. 
Strukturalistička dogma o arbitrarnosti znaka te svraćanje pozornosti na strukturnu 
međuovisnost elemenata u sinkronijskim presjecima ohrabrili su folkloriste da se 
prestanu baviti genezom i krenu (barem deklarativno) proučavati folklorne izvedbe u 
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aktualnome kontekstu. Razlikovanje razina teksture, teksta i konteksta u istraživanju 
omogućilo je strukturalistički pristup folkloru kao komunikaciji (Ben–Amos 1971; 
Dundes 1980). Drugim rječima, privid lingvističke egzaktnosti zaveo nas je da 
povjerujemo u svemoć jezične magije, postali smo novovjekovni naivni nominalisti: 
ako je pojam tek arbitrarno ime, onda redefiniranjem pojma alkemičarski mijenjamo 
i bit našeg predmeta proučavanja — folklora. Je li promjena predmeta proučavanja 
znanstvene discipline legitiman postupak (Lozica 2010: 164—166)? Istini za volju, 
kontekstualni folkloristi nisu u tome iznimka. Folkloristika je dio humanistike, a 
tu oduvijek vladaju kvalitativne metode i interpretacija, nema konačnih odgovora i 
redefiniranje temeljnih pojmova uobičajen je način smjene paradigmi i određivanja 
prioriteta struke u nekome razdoblju (Lozica 2009: 279—291). Veći je problem kako se 
prioriteti struke ostvaruju, čime rezultiraju i kako se recipiraju u društvu. 

Komunikacijska folkloristika napustila je povijesni pristup ponajprije 
revidiranjem pojma “narod” koji je do tada bio ograničen na tzv. niže društvene slojeve 
(prošlost nepismenog seljaštva) i ideološki opterećen građanskim idealiziranjem 
nacionalne povijesti (pasatizmom). Alan Dundes je reformirao američku i svjetsku 
folkloristiku tvrdnjom da je seljaštvo samo jedno od značenja pojma “narod” u 
folklorističkome smislu: za Dundesa je folk svaka skupina ljudi koja dijeli neku 
zajedničku poveznicu, od obitelji do nacije, a to može biti i svaka suvremena urbana 
ili profesionalna skupina. Za definiranje pojma njemu je ključno pitanje koje skupine 
zaista imaju tradicije (Dundes 1969: 13). Time je (u bilješci 34) dotad ključni pojam 
“narod” razbijen u interesne skupine i zapravo krišom zamijenjen pojmom “tradicija”. 
Na istome je tragu s vremenom u hrvatskoj etnologiji narodna kultura preimenovana 
u tradicijsku (predajnu). Istina, ne potpuno: zakašnjeli Bahtinovi i Gramscijevi utjecaji 
usporili su tu promjenu, a o različitim ideološkim konotacijama nesretnog pojma 
“narod” te o retradicionalizaciji u tranzicijskom društvu (od devedesetih godina 
dvadesetog stoljeća naovamo) mnogo govori i paralelni novogovorni prijevod narodne 
kulture u pučku kulturu.

U folklorističku pobunu sedamdesetih ušli smo na vrijeme, ponajviše 
zahvaljujući Maji Bošković–Stulli, koja je ravnopravno sudjelovala u međunarodnim 
raspravama objedinjujući postignuća Praške škole, K. V. čistova, Bausingerove 
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usmenosti i američkih kontekstualista. Narodnu je književnost preimenovala u usmenu 
književnost te je tako otvorila put proučavanju folklornih izvedbi kao komunikacije 
u suvremenome kontekstu. Folklor za nas tada nije bio samo usmena književnost, 
kontekstualno — izvedbenu paradigmu primijenili smo i u etnomuzikologiji, 
etnokoreologiji i etnoteatrologiji. Istraživanja konteksta presudan su zaokret od 
dijakronije sinkroniji, od povijesnoga suvremenomu: uloga folklora u životu zajednice 
polako je postala glavnim predmetom istraživanja, a zalaganjem Dunje Rihtman 
-Auguštin to je kasnije preraslo u etnologiju svakodnevice. Teorijsko suglasje u 
interdisciplinarnom institutu ukinulo je do tada tvrde opreke grada i sela, narodne 
i učene kulture, ali i usmenog i pisanog. Težište istraživanja književnih, glazbenih i 
plesnih sastavnica folklora pomaknuto je s djela na proces, uočavanje promjena navelo 
nas je da kulturu reinterpretiramo kao proces. Nismo osporili mogućnost umjetničke 
vrijednosti folklornih pojava, ali smo se od reprezentativnih primjera okrenuli 
ka onim svakodnevnima, čak i naizgled banalnima, trivijalnima. Započeli smo 
istraživanja usmenosti u gradu (pričanja o životu, glasina, dječjih kazivanja, viceva), 
a naši su se etnolozi bavili tradicionalnim oblicima nevjenčanog braka, osmrtnicama, 
spomen–obilježjima žrtvama prometa, okupljanjima na otvorenome u gradskim 
središtima, suvremenom kulturom stanovanja, kulturom mladih (maturantima, 
bedževima, majicama s natpisima), dječjim igrama. Rano smo najavili mnoge teme 
kojima se danas bave kulturalni studiji, književna antropologija, antropologija glazbe, 
antropologija plesa i kazališna antropologija, ali je širina teorijskog proboja osujetila 
sustavnija istraživanja.

Kontekstualna folkloristika i etnologija svakodnevice zajedno su zacrtale 
prepoznatljiv kritički smjer Instituta koji još traje. Danas bismo se ipak mogli zapitati 
o ondašnjoj kritičnosti: je li zaokret od sela prema gradu i od prošlosti u sadašnjost 
zaista bio znanstvena revolucija i pravo oslobođenje od ideologije i politizacije? 
Zacrtana po sovjetskom uzoru, inicijalna reprezentativna primjena folklora kao 
umjetničkih simbola bratstva i jedinstva (aktualnog jedinstva u prošloj raznovrsnosti) 
pokazala se na državnoj razini nedostatnom. hrvatsko proljeće je u međuvremenu bilo 
obnovilo nacionalnu simboliku folklora i sve promjene znanstvene paradigme kasnih 
sedamdesetih godina zbivale su se u izmijenjenome političkom ozračju. Sigurno je 
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da kontekstualna folkloristika i etnologija svakodnevice nisu partijski nametnuti 
odozgo kao socijalistički odgovor na tisućljetni san o hrvatskoj državi, ali naglašavanje 
sinkronije, međunarodnih folklornih motiva u hrvatskima i otkriće urbanog folklora u 
uvjetima već provedene urbanizacije i industrijalizacije nekad seljačke zemlje, zapravo 
je išlo na ruku vlastima. Uostalom, promotrimo li nastajanje nove folklorističke 
paradigme malo šire i u duljem razdoblju, mogli bismo kritiku pojma “narod” u 
onodobnoj njemačkoj Volkskunde protumačiti i kao zakašnjeli odgovor na ideologiju 
nacizma. čini se da folklor i folkloristika nikako ne mogu pobjeći politici. 

Kao uvijek, ostalo je povijest. Postmoderno sučeljavanje teorijskih koncepcija 
u ratnim uvjetima na kraju milenija uvelike je prevladalo dihotomiju folkloristike 
i etnologije, a nova se etnografija u novome mileniju ravnopravno uključuje u 
interdisciplinarnu humanistiku. Teorijski se to može tumačiti i opravdati, ali dopustite 
nam ponavljanje: veći je problem kako se prioriteti struke ostvaruju, čime rezultiraju i 
kako se recipiraju u društvu. Gotovo je pola stoljeća proteklo od kritike pojma “narod”, 
a u svakodnevnoj se uporabi folklor i folkloristika još uvijek povezuju s prošlim 
vremenima, seljaštvom i udaljenim kulturama. Uzroci spektakularnog urušavanja 
specijalističkih disciplina nisu naša tema, ali zasigurno nisu samo znanstvene prirode. 
Uvjetovani su politički (ideološki i ekonomski), planiranim odumiranjem i bankrotom 
nacionalnih država na globalnome tržištu. Što možemo mi folkloristi ako više nemamo 
sredstava za terenski rad na selu? Preostaje nam samo nastaviti istraživanje u gradu 
u kojem nam je i Institut. To je ujedno i hrvatska metropola, glavni grad, od kraja 
devetnaestog stoljeća najdinamičniji urbani prostor.

Uostalom i hrvatska je književnost od devetnaestog stoljeća tematizirala 
pretežno seoske teme i junake — grad, uglavnom Zagreb, mjesto je koje poput Sodome 
i Gomore kvari i nepovratno upropaštava pa je normalan bijeg glavnoga junaka glavom 
bez obzira u znano okrilje ubava neiskvarena sela (Ante Kovačić); grad se pomalja i kao 
sentimentalni romantičarski prostor koji će literaturom na hrvatskome jeziku odgojiti 
neke buduće građane po recepturi europskoga Bildungsromana(August Šenoa) ili kao 
zavičaj koji nas ne razumije, koji je skučen i provincijalan, ali što smo prema njemu 
ironičniji, kritičniji i dalji, sve ga više volimo i za njim čeznemo (Antun Gustav Matoš). 
Grad kao zoopolis, zvijer koja ždere, ali je jedini željeni i življeni prostor junaka javit 
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će se u dvadesetom stoljeću (Ranko Marinković, Dalibor cvitan) da bi se u brojnoj 
biografskoj literaturi (ponajviše intelektualaca) što posljednjih desetljeća bilježi 
nevjerojatni procvat otkrio kao sentimentalno putovanje u djetinjstvo koje je sazdano 
od niza priča, istodobno stvarnih i fikcijskih koliko to može biti i svaki folklorni tekst, 
odnosno, da prizovemo Dundesa, koliko skupina koja se prepoznaje i identificira u tim 
tekstovima dijeli zajedničku tradiciju, ili, u novoj metodologiji, sjećanje i pamćenje. 
Sentimentalni su to tekstovi što prizivlju istovjetna ili slična sjećanja i svima onima koji 
su s autorom dijelili gradski prostor ili vrijeme, ali su istodobno i gradivo za kulturnu 
prošlost grada i društva svima koji su vremenski udaljeni. Njima su to tekstovi koji 
se mogu omjeravati s takozvanim povijesnim izvješćima i biti dijelom slagalice neke 
povijesti.

Dijeljenje tekstova, prepoznavanje vlastitih ikad ili nikad ispričanih inačica 
u tuđima, propitivanje vlastita pamćenja i sjećanja daje nam pravo, unatoč iznimno 
osobnome štihu, nazvati ih i folklornim/tradicijskim tekstovima. To fino, tanano, 
proćućeno, paučinasto prepleteno memorijsko tkivo raskriva dinamičnu zbirku 
priča. Omjeravanje i sučeljavanje s vlastitim iskustvima te provjeravanje događaja 
vezanoga uz anonimne ili javno znane osobe daje dodatnu valjanost svakoj osobnoj 
priči, legitimitet. Obraćamo se vlastitu sjećanju kako bismo mogli odgovoriti i na 
pitanja drugih, zamišljamo se dijelom iste skupine premda su nas drugi potaknuli da 
se sjetimo. Njihovo sjećanje pomaže našemu, a naše u njihovu pronalazi oslonac. Ma 
koliko to prisjećanje bilo osobno, emotivno i pojedinačno, ono opstoji u zajedničkom 
doživljaju osoba, dojmova, prostora, govora, šumova, zvukova, mirisa grada. 

Svojom naracijom najčešće odgovara stilskim značajkama uvodnih formula u 
predajama koje se poimence pozivaju na (imenovanoga ili anonimnoga) svjedoka ili 
istinitost događaja.

I Maja Kleut, naša draga kolegica, prijateljica i slavljenica, i sama je svojedobno 
istraživala u Institutu, u Zagrebu, a ne na nekom izvornom ruralnom terenu. Istraživala 
je, doduše, nimalo gradsku epiku, ali u to doba gotovo svakidašnja urbana druženja s 
njom prizivaju nam neka davna topla sjećanja. 

Okrećući se Gradu, Zagrebu u našem primjeru, prihvaćamo poimanje tradicije 
kao kontinuiranog (povijesnog i suvremenog) procesa višeslojne interpretacije 
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repetitivnih postupaka i simbola u ljudskoj zajednici (a ne baštinjenog skupa neupitnih 
činjenica, duhovnih vrijednosti i materijalnih predmeta), što nas vodi propitivanju 
problema pamćenja i sjećanja. Zanemarimo li (samo ovdje i privremeno) neurološke 
i psihoanalitičke pristupe, preliminarno ćemo definirati pamćenje kao usvajanje i 
zadržavanje novih sadržaja ili novih oblika ponašanja koje se zbiva u sadašnjosti 
i postavlja osobu u naraštajni niz — to je individualni identifikacijski proces koji 
sudjeluje u društvenom konstruiranju / konstituiranju identiteta (na mnogim 
razinama). I sjećanje je (poput svih ljudskih djelatnosti) usidreno u sadašnjosti, ali 
kao prepoznavanje ili obnavljanje “tragova pamćenja”, ranije doživljenih sadržaja. 
Slabljenje “tragova pamćenja” je zaboravljanje, a njihov nestanak je zaborav. 
Promijenimo li motrište, sjećanje možemo shvatiti i kao društvenu praksu koja se 
ostvaruje u izmjenama pamćenja i zaboravljanja. Suvremena istraživanja razlikuju 
individualno, komunikativno i kolektivno sjećanje obitelji i skupina te kultur(al)no 
pamćenje. Pojam kulturnog pamćenja danas je važan termin u historiografiji (Nora 
1984—1992; Terdiman 1993), kulturalnim studijima i folkloristici (npr. Stewart 1993), 
a dugujemo ga egiptologiji (Assmann 1992) i temelji se na teoriji kolektivnog pamćenja 
(halbwachs 1950). 

Dakle, pamtimo li mi grad ili grad pamti sebe? Polazište razmišljanja jest u 
zamisli o mnemoničkoj konstrukciji svijeta, o tehnikama kojima ljudi pokušavaju 
povratiti prošlost (Lachmann 2005). Postavka da kultura sebe intertekstualno pamti 
književnošću te da svaki novi tekst vlastitim ulaskom transformira mnemonički 
prostor i tekstove koji su tamo ranije upisani zapravo skicira kontinuirani proces 
reinterpretacijske dinamike tradicije. Koncept književne mnemotehnike Renate 
Lachmann i druga teorijska razmatranja o problemu pamćenja i sjećanja (u 
književnosti) mogu se razraditi i primijeniti u urbanoj folkloristici kao nastavak 
prijašnjih istraživanja svakodnevnog pripovijedanja, pričanja o životu, gradskih 
predaja, usmene povijesti i etnologije svakodnevice. 

Primjer je tomu gradska predaja koja izrasta iz glasine te u nebrojenim 
inačicama neprekinuta traje od sredine devetnaestog stoljeća. U Zagrebu se tako 
pričalo da “laboratorci” na Strossmayerovu trgu, oko zgrade kemijskoga laboratorija, 
hvataju djecu i tako dugo ih škakljaju po tabanima dok im na usta ne iziđe zlatna pjena, 
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od koje se onda prave lijekovi. Prema drugom kazivanju “palatorci” su ondje hvatali 
djecu i odrasle, kuhali ih i od njih pravili sapun i lijekove (Marks 1994; 2000; 2001).

Već 1886. izvijestio je Bogoslav Šulek o čudnom događaju u Zagrebu: 
Pripovijeda se kako je gomila navalila na “lučbarnicu” (kemijski laboratorij) jer da 
onamo “ljude mame, pak jih ondje prešaju i kojekako muče, dok jim ne udari biela pjena 
na usta, koju onda hvataju, kuhaju i odanle najžešći otrov prave”. Došlo je zbog toga 
čak do krupnoga javnog incidenta u Zagrebu koji nisu izazvali Zagrepčani nego seljaci 
koji su praznovali Duhove, “a valjda i više neg obično pili: razigra jim se mašta, te pođu 
pred lučbarnicu, nadmećuć se u pripoviedanju svakojakih strahotah. Njim se pridruže 
i drugi, koje bezposlenici, koje gledaoci, tako da se je do skora pred lučbarnicom silan 
narod sabrao, bez prave namjere, samo vičuć i halabučeć, dok nije stiglo redarstvo, 
koje je bez velike muke sve množtvo razpudilo i jednoga najvećega vikača zatvorilo.” 
Vratio se mir, ali je “narod dugo zazirao od lučbarnice, vjerujuć sve ono, što se je za 
nju kazivalo” (Šulek 1886). Šulek spominje da su se prije nekoliko godina i “pred 
lučbarnicom u Gradcu iste sablazni dogodile”, a ove su godine, 1866., bečke novine 
pisale o stotinama ljudi u Beču, koji su navalili na jednu kuću u Darwingasse misleći 
da je u njoj duh.

Spomenuti događaj i prostor, danas reprezentativni gradski trg, ali ne 
istodobno i mitsko zagrebačko mjesto napučeno tekstovima poput glavnoga trga, 
dijele brojni kasniji pripovjedači, pridajući mu u svakom ispričanom narativu sloj 
osobnoga iskustva: M. Bošković–Stulli govori o njemu kao istraživačica, ali i kao o 
prizivanju vlastita djetinjstva: odrastala je u blizini trga i roditelji su joj branili da se 
tamo igra jer mogu doći “palatorci”; neimenovani slušatelji predavanja o zagrebačkim 
pričama dodavali su da je to istina i da se to događalo za Drugoga svjetskoga rata i tada 
su laboratorci hvatali samo “kuruznu djecu” (tj. crvenokosu), a jednoga se dana pronio 
glas da su uhvatili čak Rabusa, poznatog zagrebačkog mesara, koji je svakoga dana u 
točno određeno vrijeme išao iz svoje trgovine kući na objed.

Iste se zgode i vlastita straha sjećaju i Karlovčanin, književni povjesničar 
Stanko Lasić i teatrolog Nikola Batušić, koji je cijeli život živio u neposrednoj blizini 
trga, ali i M. crnobrnja — Gumbek, zagrebački glumac koji je odrastao na za ono 
doba periferijskoj Trešnjevci. Racionalno je objašnjenje priči nastojao dati akademik 
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Balenović, prirodoslovac, koji ju je povezao s prosekturom i laboratorijem za sudsku 
medicinu, koji se nalazio u toj zgradi, ali i sa ženama koje su kasnije, kad je zgrada 
postala kemijski laboratorij, onamo donosile na provjeru svježe gljive koje su poslije 
prodavale na zagrebačkim tržnicama. U toj je zgradi danas središnja knjižnica hrvatske 
akademije znanosti i umjetnosti.

Taj je zagrebački trg uokviren najvišim javnim institucijama i gusto prepleten 
povijesnim, kulturnopovijesnim pričama i događajima, ali ih brojnošću inačica i 
gustoćom sjećanja nadmašuje potpuno nevažna fikcijska fantastična priča koja postaje 
emotivnom memorijskom integracijskom osi brojnim generacijama građana iz 
potpuno različitih socijalnih skupina. 

U suglasju s performativnom orijentacijom Instituta za etnologiju i 
folkloristiku, folkloristička prilagodba književnoteorijskih, književnoantropoloških 
i naratoloških koncepata podrazumijeva višestruko proširenje: na usmenu sferu (od 
koje Lachmann upravo i polazi), na neverbalne medije izvedbe (vizualno, glazbu, 
pokret), na neizravne oblike komunikacije (tisak, fotografiju, film, elektroničke 
medije), ali i na kulturnu te civilizacijsku infrastrukturu grada općenito (ako je 
infrastruktura uključena u pamćenje grada). Tako se urbana folkloristika i njoj 
srodne discipline komplementarno pridružuju kulturnoj antropologiji i kulturalnim 
studijima u iščitavanju iskustva suvremenog grada i njegove (često nezabilježene) 
povijesti. Razlike ipak postoje. Komplementarnost folklorističkog pristupa nije 
samo u specifičnosti disciplinarnih znanja, riječ je i o ponešto drukčije fokusiranom 
određenju folklorističkog predmeta istraživanja. Kulturnoantropološki pristup 
svakodnevici grada teži tumačiti značenja mjesta — simboličke zajednice, prostora 
humaniziranog identifikacijskim procesima i konstruiranim pripadanjem, što se 
ostvaruje istraživanjem i interpretacijom svakodnevnih društvenih i narativnih praksi 
(v. Gulin Zrnić 2009: 17). S druge strane, predmet urbane folkloristike jesu baš te 
društvene, izvedbene i narativne prakse urbane svakodnevice, ali promatrane kao 
tekstovi u intertekstualnom mnemoničkom prostoru grada i interpretirane u okviru 
identifikacijskog udjela u konstruiranju simboličke slike grada — i mnogo šire. Oba 
su pristupa kvalitativna, humanistička i pretežito sinkronijska. Ostali humanistički 
pristupi istraživanju grada uglavnom su dijakronijski orijentirani (povijest, povijest 
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umjetnosti), a urbana sociologija je kao društvena znanost sklonija kvantitativnim 
metodama u analizi i ponekad primijenjenim istraživanjima (potrebnima u 
urbanističkom planiranju). 

Ovakvo istraživanje grada ne pretendira na cjelovitost i zaokruženost jer 
se pamćenje grada ne može iscrpiti jednim istraživanjem. Rezultati će neizbježno 
biti fragmentarni, a naši tekstovi podložni reinterpretacijama. Nastojat ćemo ih 
intertekstualno uplesti u mnemonički prostor kulturnog pamćenja.
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DO wE REcALL ThE TOwN, OR ThE TOwN REcALLS ITSELF?
Summary

The concept of tradition as a continuing (historical and ongoing) process of multilevel 
interpretation of repetitive procedures and symbols in the human community — rather than 
an inherited collection of indisputable facts, spiritual values and material objects — leads us 
to reconsider the problems of memory and remembrance, here on the example of the town of 
Zagreb. 

we define memory as ongoing adoption and preservation of the new contents or new 
forms of behaviour. Memory locates a person within generational array — it is an individual 
identification process that takes part in social construction/constitution of multilevel identity. 
Like all other human activities, remembrance is anchored in actuality as well, but it can be 
defined as the recognition or reconstruction of the “traces of memory” — i.e. the contents 
experienced earlier. The decline of “traces of memory” is forgetting, and their disappearance is 
oblivion. If we change the point of view, remembrance can be understood as a social practice 
effectuated through the modalities of memory and oblivion.

Do we recall the town, or the town recalls itself? The starting point of the paper is in the 
idea of the mnemonic construction of the world and the human techniques for the restitution 
and restoration of the past. Everyday life from the past is preserved in objects, photographs 
and other visual or auditive records, life narratives, diaries and similar writings. On the other 
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hand, historical and mythical past can be found in urban legends, in fictionalized history and 
elsewhere in art and literature. hypothesis that culture intertextually memorizes itself through 
literature and that each added text transforms the mnemonic space (including the former texts 
within) in fact describes the ongoing reinterpretation, the dynamics of tradition. 

herewith, the urban folkloristics can complement the research of cultural anthropology 
and cultural studies in the interpretation of contemporary urban experience and its (often 
unrecorded) history. 
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Славица О. Гароња–Радованац (1957)1                УДК: 821.163.41–14:398
Универзитет у Крагујевцу
Филолошко–уметнички факултет

„ЖЕНСКО НАЧЕЛО“ У СРПСКОЈ ЛИРСКОЈ УСМЕНОЈ ПОЕЗИЈИ2

У раду се разматрају различити аспекти и прежици женског 
принципа или „женског начела“ веома добро очувани и у српским усменим 
лирским песмама. Анализа појединих мотивских комплекса усмене лирике 
заснована је на поставкама и реконструкцији религијско–симболичког 
система и обредно–обичајног синкретизма појединих друштвених 
заједница подређених матријархалном принципу (Бахофен, Елијаде), који 
су претходили данас (једино) познатом историјском периоду.

Женски принцип, лунарни (и соларни) култ, велика богиња, обредне 
поворке, пољопривредни култови, магијски ритуали.

 Термин женско начело, односно, начело женства, песничка је кованица 
нашег великог песника Лазе Костића,3 који се још од друге половине 19. века бавио 
филозофско–естетским, али и првим родним аспектом српске усмене поезије 
(Костић 1990: 92; Крњевић 1992). Међутим, већ је и Вук Караџић луцидно уочио 
да се све народне песме (као и проза — бајке, нпр.) деле на „женске“ (лирске) и 
на „јуначке“/мушке, епске (Караџић 1953: xVI), што је касније у својим збиркама 
понудио не само као жанровску, већ и као прву родну класификацију, по 

1 sgaronja@gmail.com
2 Oвај рад је настао на основу истраживања која се спроводе на пројекту Књиженство 

– теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (бр. 
пројекта 178029), под руководством проф. др Биљане Дојчиновић уз финансијску помоћ 
Министарства за просвету и науку РС.

3 Мисли се на следеће радове/јавна предавања Лазе Костића: /„Косовка девојка“/„О јунацима 
и женама“, „О злим женама“, „О лепим женама у животу и у песми“, „Женске главе 
српских народних песама“, „О женским карактерима у српској народној поезији“, углавном 
објављивана у листу јавор. 
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дубљем, антрополошком кључу.4 На сличну идеју долазе још неки проучаваоци, 
попут Тихомира Остојића, додуше, само на нивоу „субјективног избора“ 
народних песама (Остојић 2003: 9) и кроз њих посматрања жене само кроз 
њену детерминисану улогу у оквиру патријархалне културе, с уочавањем да 
наша народна песма нуди низ значајних и занимљивих женских типова, који 
заслужују обимнију студију.5

 Савремена антрополошка и фолклористичка истраживања у свету, 
кроз своје помоћне дисциплине, у последњих сто педесет година понудила су, 
такође, ново читање текстова усменог порекла, засновано на „родном начелу“ 
(Бахофен [ Johan Jacob Bachofen] 1990; Елијаде [Mircea Eliade] 2011; Веселовски 
[Александр Веселовский] 2004); Ливерсејџ [Toni Liversage] 2010) које, успркос 
противљењима и оспоравањима, има веома утемељену антрополошку основу, 
засновану на „материнском праву“, односно женском принципу (религиозног, 
друштвеног и породичног устројства), које се може уочити као очевидан 
„прежитак“ и у усменом стваралаштву.

Усменој лирици, у том смислу, у најновијим изучавањима културне 
антропологије, „женском начелу“ или женском принципу, припада посебно место, 
са суштински најочуванијим траговима првобитног обредног синкретизма и 
архајских корена усмене културе (култичка веровања, обредно-обичајна пракса, 
митолошко–календарски циклуси, магијско–ритуалне радње), али и три кључна 
иницијацијска обреда прелаза која су незамислива без жене (рођење — свадба 
— смрт) и не само због тога што су најчешће, као чуварке и преносиоци ових, из 
обредног синкретизма касније формираних песничких жанрова (лирске песме 
и баладе), биле углавном жене.

У широко заснованој концепцији историје религије Мирче Елијадеа 
недвосмислено се успоставља принцип да је „Велика Богиња заузимала место 

4 Вук дефинише: „…Женске пјесме пјева и једно или двоје ради свога разговора, а јуначке се 
пјесме највише пјевају да други слушају…“, односно „…и зато се у пјевању женских пјесама 
више гледа на пјевање, него на пјесму, а у пјевању јуначкије највише на пјесму“. 

5 Тихомир Остојић: „Био би то и леп и интересантан задатак, показати обиље типова 
и карактера које је народна песма створила и приказала…“ („Идеал жене у народној 
поезији“), предговор, нав. дело, 9.
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првобитног небеског божанства“ (Елијаде 2011: 80), односно, да је „небеско 
врховно божанство женског пола“ (Елијаде 2011: 79), чије су „свете тајне 
приступачне једино женама“ (Елијаде 2011: 80), након чега тек настају „божански 
парови“. Лунарни принцип саобразан женском принципу („Месечеве мене 
управљају кишама и водама; моћ изливања кише којом располажу небеска 
божанства, прелазе на она лунарна“ Елијаде 2011: 98) у религијском смислу 
представљао је „смрт и поновно рођење“ (насупрот соларном култу као идеји 
бесмртности), а месечеве мене су „конкретно време“, односно „истинско време 
животних ритмова“, за разлику од астрономског времена, заснованог на соларном 
принципу (Елијаде 2011: 195). Лунарном култу припадале су, стога, светковине 
ноћи, воде (кише, плима, осека), влаге и мочваре, свет биљака и вегетација 
потчињена периодичности, али и свеколика телурска мистика и интуиција 
(оличена у Мајци земљи, која рађа сваки живот и поново га прима у себе), док 
„рогови (биковски) означују божанску Велику Мајку плодности (Magna Mater)“ 
(Елијаде 2011: 205). Религијски комплекс: Месец—Киша—Плодност, тј. Вода—
Месец— Жена (Жена—Вода—Риба) или Змија—Жена— Плодност6, односно 
Месец—Земља—Мајка („стварају мрежу и паралеле између крајње разноврсних 
феномена“ Елијаде 2011: 211—232).

Читав век пре М. Елијадеа, у својој обимној студији „Матријархат“ 
(1861), до сличних резултата је дошао и Јохан Јакоб Бахофен, заснивајући 
своје увиде на текстуалној анализи и темељном претресању античког мита 
у области Медитерана (Ликија, Крит, Атина, Лемно, Египат), али и Индије и 
централне Азије (Бахофен 1990), иако дуго и страсно оспораван (Vezel [wesel] 
1983). На митолошком узорку и другачијем ишчитавању старих текстова (који 
су с временом археолошки вишеструко допуњени и потврђени, дајући му све 
више за право (Liversejdž/ Liversage 2010), Бахофен је остварио још довољно 
неишчитану реконструкцију читавог дубинског филозофско–религијског 
система „материнског права“. „Појава женске моћи и величине, која је запањивала 

6 Змија, као хтоничан симбол и чуварица светог извора/бесмртности, стабла живота, зденца 
младости, златне гране, односно митски предак из кога ће се поново родити потомство, 
припада примарно лунарном религиозном систему и овом комплексу веровања. (Елијаде 
2011: 232).
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још старе народе, слици сваког народа понаособ, колико год она имала особене 
боје, даје апсолутно исти карактер старинске узвишености и првобитности, 
сасвим различите од хеленске културе“ (Бахофен 1990: 11). Називајући ово доба 
„религијом Старих“, изводећи феномен „истицања мајчиног добра, мајчиног 
имена, присности, мајчине браће и сестара, означавање мајчине земље, веће 
светости женских жртава, првенствено неискупљивост матероубиства“, 
Бахофен закључује да „матријархат спада у ранији културни период него 
систем патернитета, његов потпуни и чисти процват /који се/ ближи крају с 
победоносним изграђивањем овог другог“ (Бахофен 1990: 10—11). Називајући 
мит „манифестацијом првобитног начина мишљења, који се одликује ’великом 
поузданошћу’“, као „веран израз закона живота оних времена у којима лежи 
основица повесног развитка старог света“ и „културни период у којем живот 
народа још није напустио хармонију природе“ („свуда систем, свуда повезаност, 
у свим појединостима израз једног великог основног закона“, Бахофен 1990: 
14), Бахофен у изузетно систематичној анализи, кроз бројне примере, издваја 
постулате који се необично подударају са усменим наслеђем (и културом) 
разних народа, а међу њима и словенским наслеђем, уже, српским.

Суштински, свака обредна пракса је подређена религијском принципу 
и саображена је с њим, а култови у којима је доминирала жена несумњиво 
говоре о веома дугом (матријархалном) периоду који је претходио историјском 
(патријархалном и првим државним заједницама заснованим на праву наслеђа 
по оцу), а у којем је, судећи према траговима усмених песама, па и оних нашег 
језика, управо као врховни, поштован женски, рођајни и обновитељски 
принцип — принцип земље, воде и влаге, тесно везан с календарским циклусима 
пољопривредних радова и женским ручним радовима, и посредно, култовима 
плодности, као и жртвом којом се та плодност обезбеђује. Целокупна религија 
била је, дакле, у домену жене, као чуварице календарских обредно–магијских 
ритуалних радњи, („мистерије поновног рађања“, „ратарство које је у првом 
реду обред… област прожета светим“ Елијаде 2011: 291), па није чудо што су 
ти архетипски прежици (обредне радње за изазивање плодности, магијска 
функција вегетације, али и сваког женског ручног рада, нарочито ткања) као 



113

„ЖЕНСКО НАЧЕЛО“ У СРПСКОЈ ЛИРСКОЈ УСМЕНОЈ ПОЕЗИЈИ

мотиви сачувани и у нашој лирици. Сви они припадају, по Бахофену, превасходно 
женском „знању“ или религији Старих. 

У поставкама о „првобитној породици“, где матријархат назива њеном 
„најстаријом фазом“, и А. Веселовски кроз мноштво примера усмене грађе 
реконструише матријархални поредак као устројство у којем се род рачунао по 
мајци, а „најближи њени (мушки) сродници били су брат и ујак“7, допуњавајући 
све податком да је постојао „матријархат као обредни остатак прошлости код 
Словена“ (Веселовски 2004: 624). Како је одавно примећено и за нашу лирику, 
„отац се у тој вези уопште не помиње… И у другим сватовским песмама и 
обредима предност је од старине на страни мајке…“ (Веселовски 2004: 625). 
Управо из свих ових поставки може се са сигурношћу установити матријархална 
подлога и српске усмене песме (као и словенског фолклора у целини, у његовој 
најстаријој фази), с евидентним матријархалним прежицима. Ово је уочљиво не 
само у усменој лирици (попут изузетне везе сестре и брата), већ и као готово 
редовна релација епских јунака, на којој почивају епски парови сестрић—ујак. 
Овај матријархални прежитак налазимо као пример у песми „Гаја и његов 
ујак“ (Вук, I, 763, по свој прилици забележеној од Слепе Живане8), с мотивом 
наследства царевине с ујака на нећака, но и с дубљим архајским коренима 
жртвовања првине, из чега израста сиже са изразитим баладичним акцентима.9 

Гледа чуда, и нагледа га се,
где се цару царевина не да.
Цар погуби гди год кога има!
он од рода нигди никог нема,

7 А. Веселовски: „Жене су имале одлучујући глас у породичним и друштвеним пословима. 
Трагови матријархата код Етрураца, Ликијаца, Египћана, Јевреја, Грка, Германа, Келта, 
Баскијаца…“, као што постоји и код Индијанаца „у Америци, Аустралији, код црначких 
племена…“, 624.

8 Закључак Владана Недића, види: вукови певачи, 1990).
9 Уз Вукову варијанту, на подручју Срема у 19. веку забележено је још неколико квалитетних 

варијаната са овим мотивом, чиме се ова балада може назвати типичном за сремски усмени 
репертоар. Видети мој рад: „Српске штампане и рукописне збирке са подручја Срема и 
Фрушке Горе“, Срем кроз векове, Београд—Беочин, 2007.
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већ у босни сестрицу јелицу,
и у сестре један синак Гаја,
и њег оће да погуби уја,
не би л’ с’ уји царевина дала…

Ванредно место ове баладе, које уочава и Владан Недић, јесте сјајно 
психолошки продубљен тренутак када мајка, обневидела од жалости, уопште и 
не види сина који јој се враћа жив, већ: … Далек’ мајка коња угледала / кукајући 
пред коња изишла, / гледа коња, а не види Гаје! (Недић 1990: 80). 

„Женско начело“ у обредно–обичајној пракси у српској усменој лирици

И сам Вук у почецима свог сакупљачког рада (Пјеснарица, 1815) 
уочава велику старину лирских народних песама, па у напомени за краљичке 
песме бележи: „Ово може бити да су Србљи пјевали пређе 500 година…“ 
(Караџић, 1964: 183), а да су најстарији облици лирике недвосмислено везани 
за календарске циклусе и обреде које углавном изводе жене, у предговору 
лајпцишког издања Народних српских пјесама (1824), ово запажање Вук и 
појашњава: „… а међу женскима може бити да их има и од иљаде година, н. 
п. међу Краљичким, Додолским итд…“ (Караџић 1953: xxxI). У свом Српском 
рјечнику (1852; Караџић 1977: 128; 298; 321) главне календарске обреде (сем 
поворке коледара) у којима искључиво учествују жене, Вук драгоцено и детаљно 
етнографски описује10. У свим овим описима видна је обредно–обичајна пракса 

10 „Краљице. Десет до петнаест лијепо обученијех и накићенијех дјевојака, које иду о Тројичину 
дне од куће до куће те играју и пјевају. Једна се дјевојка (која ваља да је лијепа и средњега 
раста) међу њима зове краљица, друга краљ, трећа барјактар, а четврта дворкиња…“(298); 
„лазарице. До скора је био обичај у Србији (а може бити да је гдјешто и сад), да иду Лазарице 
(неколико дјевојака) у очи Лазареве суботе од куће до куће, те играју и пјевају пјесме од 
Лазара (онога што га је Христос васкрсао). По Сријему и данас скупе се дјевојке уочи 
Лазареве суботе и стану у коло и пруже руке од себе, па дигну мало дијете мушко те иде 
преко руку, а оне пјевају…“ (321). „Додоле. Неколико дјевојака кад је суша иду по селу од 
куће до куће, те пјевају и слуте да удари киша. Једна се дјевојка свуче до кошуље са свијем, 
па се онако гола увеже и обложи различном травом и цвијећем тако, да се нигдје не види ни 
мало, и то се зове додола… па онда зађу од куће до куће…“ (128). 



115

„ЖЕНСКО НАЧЕЛО“ У СРПСКОЈ ЛИРСКОЈ УСМЕНОЈ ПОЕЗИЈИ

и магијска функција, најчешће имитативна — у циљу обнављања древног 
ритуала плодности, који изводе искључиво младе жене или девојке, дакле у 
рођајној фази, а као искључив делокруг и основно својство женског начела, тј. 
матријархалног принципа плодности.

Готово сва обредна лирика у том смислу доживела је трансформацију 
из старијих (обредних) врста у љубавну лирику, са истоветном поентом — 
увек се изнова антиципира принцип плодности, тј. женско рођајно начело 
(па антропоморфног младог бога, Божића, смењује привлачан младић, док се 
обредна поворка и певање [хор] девојака, кроз недвосмислено градацијски 
дијалог, своди само на љубавни зов „трију девојака“):

обредни контекст:    љубавни мотив: 
— о божићу, брате, добро моје! — Дођ до мене прелијепи раде!
благо, брате, и мене и тебе,  Добро нам се овце појањиле!
Дивно нам се иљадиле овце,  Свака овца по двоје јањаца,
Свака овца двоје јагањаца.  овца мила троје ојањила!
…..     …
Дивно нам је виноград родио!  Добро нам је виноград родио!
Свака лоза и барио вина…  Свака лоза литру вина дала,
     а лозина двије литре вина!
(Вук, СНП, V, 180—183, 1898)   (НПСГ, 27, 1987)

Ритуално даривање из древног обредног (божићњег) циклуса који М. 
Елијаде назива и делом лунарних „ноћних светковина“ (Елијаде 2011: 199), с 
постојаном симболиком броја три — сачувано је доследно, с тим што су „три 
божанства“ (женског, матријархалног круга божанстава), у другој варијанти 
замениле три „обичне“ девојке, преиначавајући култ магијског иницирања 
плодности у „овоземаљску“ тежњу за брачним спајањем („С којом јеси шеницу 
сијао / она саде по те поручује / Дођ’ до вече, млађан маријане! / лијепо нам 
је шеница родила / Сваки класак по погачу даје / Сукласница двје погаче даје!“ 
(Обрадовић, 1891, 24).



116

Славица о. Гароња–радованац

Остаци матријархалног принципа су нарочито присутни у посленичким 
песмама. Очигледно, космичку структуру хијерофаније Земље, с појавом 
пољопривреде, заменила је телурска структура (Бахофен 1990: 30), с првобитном, 
основном идејом „да децу не зачиње отац, већ да она на неком степену доспевају 
у утробу мајке услед додира жене с неким предметом или животињом из околног 
космичког простора“ (Елијаде 2011: 295). Другим речима „деца превасходно 
припадају месту“, а „људи су међусобно повезани само преко својих мајки“, док 
је Мајка Земља божанство које даје живот („Живот је само излазак из утробе 
земље, а смрт је враћање ’кући’“ – Елијаде 2011: 306). По Елијадеу, „много шта 
упућује на закључак да су ратарство изумеле жене… Жена је стекла посебан 
углед, јер се сматрало да може да утиче на плодност и дели је… Стога је реч 
о доминантној улози жене у раздобљу ране пољопривреде.“ (Елијаде 2011: 
310). У нашим лирским песмама о раду, као осведочено древној лирској врсти, 
насталој уз прве ритмове земљорадничког рада (копања, садње, жетве, бербе), 
сачувани су најчешће мотиви надметања два супротна пола, с очуваном свешћу 
о доминацији женског над мушким принципом: 

момак нажње двадест и три снопа,
а девојка двадест и четири.
Кад увече о вечери било,
момак пије двадест и три чаше,
а девојка двадест и четири.
Кад ујутру бео дан освану,
момак лежи, ни главе не диже,
а девојка ситан везак везе!

(Вук, I, 245)
 
Међу најстарије мотиве наше лирике убрајају се и песме о женском 

ручном раду (предењу и ткању), такође, као остацима првобитне лунарне 
(матријархалне) религије народа Балкана и Средоземља. „Богиње Месеца су 
или саме биле познате ткаље [Неит], или су откриле ткачки занат“ (Елијаде 
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2011: 222). Стога, преље су биле „богиње судбине“ (чији симбол је паук, лунарна 
животиња), а сачуване лунарне структуре су приказивале и Велику богињу 
(у којој су се „објединиле особине Месеца, земље и растиња“), обавезно „са 
преслицом и вретеном“, којима тка судбине људи (види: Елијаде 2011: 224). 
Ту лунарну структуру чувају и наше лирске песме с многобројним облицима 
обредне (женске) магије и поново, трагом агона — надметања два супротна пола 
(песме из Вукове збирке „Преља и цар“ I, 240, „Преља и кујунџија“ — I, 242, 243). 
Заједничко им је да поенту такође представља доминација женског принципа 
над мушким, у духовитој супериорности и кроз маштовите хиперболе:

„ој, бога ти, јањо хитропрељо,
да ти пошљем малено повјесмо:
опреди ми шатор и кошуљу,
а што теби од тога остане, —
ти опреди себи у дарове!“
….
„ој, бога ти, кујунџија јанко,
да ти пошљем малену парицу:
сакуј мени в’јенце и обоце;
а што теби од тога остане, —
поткуј твога добра коња вранца,
нека ти је међу браћом фала!“

(Вук, I, бр. 243)

Древни облици првобитне религије, везани за матријархални култ, јесу 
и веровање у вегетацију и симболе обредне обнове, као, евидентно, разнолика 
својства Богиње Мајке („владарке места, извора свих живих облика, заштитнице 
деце и утробе“, Елијаде 2011: 315). У том смислу посебно место заузима 
вегетација, свете шуме и стабла („У почетку светилиште је било искључиво 
шума, а стабло — олтар“, Елијаде 2011: 322), из чега произлази и веровање у 
душу која станује у дрвету. Наше лирске песме, у чијој основи такође леже 
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многобројна магијска и анимистичка веровања, сачувала су ту „мистичну везу 
стабала и људи“ (антропогена стабла „као спремишта душа предака“; венчање; 
улога дрвета у обреду иницијације) и сл. (Елијаде 2011: 321) што је продукт 
својеврсног „женског начела“, односно везе Велике Богиње (која смењује Мајку 
Земљу) у песмама и мотивима типа „Марица брекиња“:

посла мома јеленке,
на воду их навраћа.
јеленци јој пређоше,
ал’ не може та мома.
осврте се јеленак,
узе мому на роге,
пак је хита на бреге.
Где је мома паднула, —
ту је расла брекиња.
К њој доходе чобани:
подсјекоше брекињу,
од ње праве свирале,
у свирале говоре:
„преди, момо, дарове!“

(Вук, I, бр. 244)
 
Свакако, женско начело је најприсутније кроз биљну теофанију, изражену 

кроз обредну лирику и биљну обредну магију, која је углавном, у целини, 
еволуирала у љубавну лирику. У тесној повезаности с ратарским култовима, 
као типичним одликама женског принципа, („идеја ритма и цикличности 
као лунарни начин бивања“, Елијаде 2011: 227), развила се својеврсна биљна 
митологија. Међу биљкама најзнатнију улогу у српском народу има босиљак. 
О овоме сведочи љубавна магија: попут чарања босиљковом граном, да девојци 
„драги по мирису дође“ (НПСГ, 1987, бр. 12), али и стављањем босиљкове гране 
под момков јастук (Да не море од мириса спават / да се буди, да ме чешће љуби! 
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исто, бр. 11), најзад и отвореним љубавно–магијским чарањем: 

Дјевојка је босиљак сијала,
На драгога срећу намјењала –
Да ја видим какве ј’ среће драги:
До вечере босиљак ницао,
До по ноћи од три пера био,
До пред зору у груду се вио,
Кано драги око срца мога!

(НПСГ, 10, 1987)

Магијско деловање путем биља нарочито плодну трансформацију 
доживљава кроз мотивски сегмент „три зелена в/иј/енца“, недвосмислено 
првобитно повезан с култом жртвовања „првине“ богињи плодности/води, 
сада трансформисан у христијанизован принцип (с архаичном календарском 
симболиком зелене боје — симболом обнављања живота и свеколиког рађања 
у природи): 

рано рани божићева мајка,   
рано рани, на божић, на воду,   
На руци јој три зелена вијенца:
први вијенац — здравља и весеља,
Други вијенац: пшенице бјелице,
трећи вијенац: винове лозице!...

(Обрадовић, 21, 1891(1995)

Првобитна, обредна песма, с временом се из христијанизованог мотива 
трансформисала и у лирску љубавну песму, такође у наглашеној магијској 
функцији, враћена заправо, примарном, рођајном принципу: 
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пливај ми де, мој зелени вијенче!
па допливај јовановој мајци,
и упитај јованове мајке:
Што не жени млађана јована?
ако није, да се и не жени
бићу му ја љуба до јесени!

(Беговић, 81, 1885) 

И остала вегетација има у обредној („женској“) лирици наглашен 
магијски карактер, који је с временом еволуирао у љубавне мотиве 
(примамљивање драгог): „Каранфила, да се не карамо / Чубер–биља да ме добро 
чува / босиока — да м’ не смеће с ока!...“ (Рајковић, 1869, бр. 71. Курзив С. Г. Р.). 
Једна од песама певаних у колу недвосмислено апострофира ово „тајно знање“, 
покољењима преношено унутар женских чланова заједнице (колектива): …од 
марице, биљарице! / Која знаде троје биље / троје биље и манђије! / манђије 
су црне очи! / манђијаћу кога оћу/ Кога нећу, чекаћу га… (Обрадовић, 1891 
(1995), бр. 132). Биљна теофанија исказана је и у древним текстовима, од којих 
преносимо један из Риг–Веда: „Ви моћне биљке, које је створила Богиња Мајка и 
даровала свим народима“ (према Елијаде 2011: 354).

Обично је и предачко стабло повезано с лунарним култом, а митски 
предак, поистовећен с Месецом, замишља се у облику неке биљке (Елијаде 2011: 
356). „Архаична колевка била је заправо израђена од зелених грана или житног 
класја“ (Елијаде 2011: 364), што као фолклорно веровање постоји сачувано и у 
мотивима српских лирских песама, попут примера:

…ја не могу бити јованова:
мајка јову родила у двору,
мене моја у гори зеленој;
мајка јову у вину купала,
мене моја у водици ладној
мајка јову у свилу повија,
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мене моја у буково лишће;
мајка јову пантљикама веже;
мене моја бијелом лозицом:
мајка јову у бешики љуља,
мене моја на буковој грани,
мајка јови дојикиње тражи,
а мене је задојила вила —
ја не могу бити јованова.

(НПСГ, 1987, 54) (Сва подвлачења С. Г. Р.)

лунарни и соларни култ у српској митолошкој лирици

У нашој митолошкој лирици сачуван је тренутак не само својеврсне 
смене матријархалног (женског) лунарног принципа — патријархалним 
соларним (мушким), већ и уступање многобожачких култова и религије пред 
монотеистичком, тј. веровањем у „Бога истинога“, све то иницирано ритуалом 
свадбе на паралелном — небеском и земаљском плану. У митовима се врло 
често, након диференцијације небеског божанства на своју пасивну (женску) и 
активну (мушку) страну, среће мотив првобитног пара Неба и Земље, принцип 
светог брака (често брата и сестре) „из чијег се сједињења рађају све ствари“, и 
„чије су свете тајне приступачне једино женама“ (Елијаде 2011: 80).

Тако у песми „Вила зида град“ (Вук, I, 226), у слици виле која седи 
на граду и „надгледа свадбене игре“, М. Павловић види „атрибут женског 
матријархалног божанства, покровитељицу града и брака“, односно заштитницу 
женског рођајног принципа, с опаском да се она „на свадбама певала“ (Павловић 
1989: 195—212). „Троја врата“ која је вила на граду саградила начињена су од 
симболичних, односно сакралних материјала (градацијски: од „сува злата“, „од 
бисера“), најзад:  

Што су врата од шкерлета,
на њих вила сама сједи,
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сама сједи, погледује,
ђе се муња с громом игра… 

(Вук, I, 226. Подвукла С. Г. Р.)

Последњи, везивни стих који упућује на нови мотив (игра муње и грома), 
директан је очувани облик ритуала у којем је поново наглашен агон (надметање) 
женског и мушког принципа, у паралелизму (на небеском и земаљском плану), с 
још увек недвосмисленом превлашћу женског принципа:

муња грома надиграла,
мила сестра оба брата,
а невјеста два ђевера. 

(исто, бр. 226)

Управо овај мотив је део вероватно већег мотивског комплекса у 
обредном синкретизму, сачуван све до друге половине 19. века на простору 
Војне Границе. Мотив игре муње и грома у бројним варијантама овде егзистира 
као дијалошка формула, у осмерачким, колским песмама, најчешће у медијалној, 
или финалној позицији, а константно се уз овај мотив, на истом простору 
Границе, јављају (као део веће распаднуте форме) и сродни мотиви („коло око 
огња“, „купа капа“, „три госпоје“, „златна парта“, „туђа мајка“), по свој прилици 
такође повезани с обредном иницијацијом везаном за небески лунарно–соларни 
култ, у којој је као искључив медијатор „женско начело“: 

…Све ђевојке једнолике,  Фрушко дрво омалено,
Само једна бљедолика.   под њим коло оголемо;
Што си секо бљедолика?  у том колу све дјевојке,
Канда с’ Сунцу дворе мела,  Све дјевојке, једнолике,
а мјесецу косе плела?   Само једна бједолика.
Нијесам Сунцу дворе мела,  питала ју руменика:
Ни мјесецу косе плела,   – Секо јеко, бједолика,
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већ сам стала па гледала:  Што си тако бједолика?
Ђе се муња с громом игра!  ил си Сунцу дворе мела,
муња грома надиграла,  ил мјесецу косе плела?
С двима трима јабукама,  – Нисам Сунцу дворе мела,
и четирма наранчама!  Ни мјесецу косе плела,
  (Беговић, 1885, бр.10)  До л’ сам стала, па гледала:
      Гдје се муња с громом игра,
…Што си маро блједолика?  и муњићи с громовчићи!
ил’ си Сунцу дворе мела,  муња грома надиграла,
ил’ мјесецу косе плела?  Двјема, трима јабукама,
– Нит сам Сунцу дворе мела,  и четрема наранчама!
Нит мјесецу косе плела,  Кад јабука небу лети,
већ сам стала и гледала:  ведра неба стане звека,
Ђе се муња с громом игра —  Црне земље стане јека!
муња грома надиграла,  (Милеуснић, Слобоштина, 1902
С двема, трема јабукама,  (1998), бр.14)
и четирема наранџама:
Кад наранџа к небу лети,
ведро небо јеком јечи,
Црна земља циком цичи!
(Обрадовић, Вријеска, Дарувар, 1901 (1995), бр. 134)

Ови трагови, нарочито у нашим митолошким песмама, по Миодрагу 
Павловићу (1989: 8)11, припадају општем, матријархалном култу, широко 
распрострањеном међу народима Средоземља, које баштини и наша лирска 

11 Миодраг Павловић: „Није ли — тако виђена — ова песма општи амблем, ознака свеколиког 
женског, народног певања у нас, основни збир оне митологије која се баш женским и 
обредним певањем преноси? И надметања која се при крају песме помињу била би, у том 
случају, песничка утакмица између мушких и женских певача, међу мушким и женским 
песничким гласом. У песми тако сагледаној женски глас и дубина женског памћења 
побеђују, надигравају мушки глас, усред сватовског обреда и по неминовности празничког 
изузетка. Грађење песме и прављење свечаног распореда света било би овде нешто 
суштински исто“ (8).
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(женска) песма. Истовремено, у њима је сачуван и својеврсни космички дуализам, 
њихова религиозно–култичка смена: лунарног (женског) принципа, соларним 
(мушким).12 По М. Елијадеу, замена лунарног елемента (Месеца) и првобитног 
божанског лика божанством светлости (Сунцем), млађа је појава у историји 
религије (Елијаде 2011: 98). Постепена соларизација небеских божанстава 
одговара истом процесу слабљења лунарног, што је довело до преображаја 
тих небеских божанстава у оплодитељске богове. „Али наравно, под утицајем 
матријархата, Месец се сматра другим сином Врховног бића“ (Елијаде 2011: 
166). Другим речима, Месец, иако заштитник женског принципа, може бити и 
мушког рода, односно у небеској свадби младожења, што је чест мотив у нашим 
митолошким песмама с мотивом „Месечева женидба“ (Вук, 230, 231, Рајковић 
1869, 184, 185):

Фалила се звијезда Даница:
„оженићу сјајнога мјесеца,
испросићу муњу од облака… 

(Вук, I, 230)

Такође, андрогини су и актери небеске свадбе, муња (која се појављује 
у улози и младожење – Вук САНУ, I, 105 – и невесте – Вук, I, 230), као и звезда 
Даница. По Риг–Ведама, „божанске очи су митски израз за звезде“ (Елијаде 
2011: 98), док је муња део сложеног и новијег, соларног религијског комплекса, 
односно процеса смене култова (соларног лунарним), која иницира и даје превагу 
мушком начелу плодности, често у религијској тријади: змај—муња—плодност 
(Елијаде 2011: 251). По истом систему, „јасно се уочава извесна сагласност 
између превласти соларних култова и ширења „историјске цивилизације“. 

12 М. Елијаде: „Сунце је увек једнако самом себи, не мења се нити ‘постаје’ (идеја бесмртности). 
Месец, пак, расте, смањује се и нестаје, њиме влада универзални закон постојања, дакле 
закон рађања и смрти. Месец би се у том случају обраћао оном слоју људске свести којег 
не може подрити ни најјачи рационализам“ (163). „Мистика, интуиција, женско, земља, 
плодност, утроба, односно комплекс: Вода–Месец–Постанак света [Море губи своје женске 
одлике и добија мушке црте, 255], замењује се тријадом: култ – сунце – плодност – јунак 
(соларни јунак, владар и демијург“ (188). 
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Могло би се рећи да сунце доминира управо тамо где се, захваљујући краљу, 
јунаку и царствима „ствара историја“. (Елијаде 2011: 161).

Другим речима, наша лирика, тј „женска песма“, не чува у мотиву небеске 
свадбе само својеврсно „двоверје“ (где су у свадбеној поворци, уз космичке 
протагонисте — муњу, Сунце, Месец, звезде — равноправно заступљени 
и хришћански свеци, чувајући и наслеђујући атрибуте ранијих паганских 
божанстава — богова кише, суше, зиме, грома итд. — што је млађи религијски 
нанос), већ и смену космичко–религијских култова, лунарног соларним и шире, 
матријархалног патријархалним системом.

У наведеним митолошким песмама (с мотивима вила зида град, 
игра муње и грома, и женидба Сунца и месеца, који су некад представљали 
јединствен мотивски комплекс), можда на најубедљивији начин можемо 
присуствовати процесу те својеврсне смене матријархалног (женског) принципа 
— патријархалним (мушким). Овај процес је нарочито видљив у бројним 
митолошким песмама о вилама, јер, као што је познато, „рођење родоначелника, 
јунака, посредством женских митских бића која имају небеске функције, па и 
способност да лете“ (Елијаде 2011: 255), у шта се недвосмислено уклапају укупна 
српска фолклорна веровања о вилама, лежи у основи чудесног порекла бројних 
епских јунака, односно, свакако као реликт старије, „матријархалне прошлости“. 

трострука матријархална богиња и виле у српским митолошким 
лирским песмама

Истражујући религије и митологије старих цивилизација Средоземља 
и проналазећи у њима „митолошке матрице несталих светова“, Роберт Грејвс 
долази до сличних сазнања о постојању ахајске Месечеве богиње, која је у 
далекој прошлости била врховно божанство старих народа Средоземног басена 
(Грејвс 2004: 57). Именујући је као култ „троструке, месечеве или Беле богиње“, у 
тријади женског принципа: као Мајке (рођајни принцип), Љубавнице (еротски) 
и Богиње смрти (демонолошки), Грејвс је своја истраживања усмерио на предања 
старих Келта обликована по истој митолошкој матрици (Грејвс 2004: 57—69). 
Но, и српско усмено лирско песништво готово на исти начин функционише, по 
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истој матрици овог култа очигледно веома развијеног и на Балкану, а свакако 
амалгамисаног с култовима старијих народа који су живели на његовом тлу. 
Управо идући овим трагом, указаћемо на неке најинтересантније очуване 
реликте „женског начела“, оличеног у вилама, у нашим митолошким лирским 
песмама. 

Тако у кругу осмерачких варијаната с Границе (Рајковић 1869, бр. 238; 
Беговић 1885, бр. 182; Обрадовић 1891 (1995) бр. 68; Милеуснић, 1901 (1998) бр. 
44) наилазимо на специфичан мотив (ритуалног, женског) опробавања сабље, 
чији трагови указују на старији, матријархални контекст, кроз приказ ратничког 
изгледа девојке, датог у очигледној обредној еротско–жртвеној функцији (ову 
слику касније смењује новији, патријархални контекст с мушким окушавањем 
сабље, кроз типско име Марка Краљевића):

… Дјевојка им коловођа,
На њој ништа од одјеће,
До л’ кошуља памуклија,
и свилена антерија!
по њојзи се опасала,
Свиленијем појасићем,
о појасу анџар виси… 

(Обрадовић, 1899 (1995), бр.68)

Најинтересантнију групу стихова/формулу (у медијалној позицији) 
представља девојчино обраћање сабљи, у стилу девојке–ратанице („амазонски 
мит“), кроз које се доиста могу ишчитати веома стари обредни ритуали (крвне 
жртве) матријархалне посвећенице из паганских времена:

ој анџару, добро моје!
од кад сам те саковала,
још те нисам опробала!
Данас ћу те опробати,
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Ни о бана, ни о краља,
Ни о млада генерала,
већ о марка Краљевића!...
(Милеуснић, 44, Рогољи–Пакрац, 1902 (1998))

Као карактеристичан пример демонолошког својства „троструке 
матријархалне богиње“, трансформисане у нашем усменом наслеђу у виле, 
присутан је често мотив вила зида град од костију очуван у митолошким 
песмама. Кроз ово својство, које је први у нашем усменом песништву уочио 
М. Павловић („Вилин чудесни град“, Вук, V, бр. 252), у овој песми вила је 
недвосмислено апострофирана као „богиња смрти, неко ко успоставља 
царство мртвих“, а лепоту и чудесност свог града утврђује и увеличава управо 
гомилом јуначких костију (Павловић 1989: 208—212). Алудирајући на још 
једно битно својство ове „богиње смрти“, а то је њена сујета (карактеристично 
својство и вила), Павловић ову песму не доводи у везу са основном функцијом 
демонолошког женског божанства, а то је приношење људске крвне жртве за 
сваки, иоле значајнији људски покушај успостављања културолошког реда на 
земљи, чији највиши митски чин представља градња града (врта, куће, огњишта, 
моста). Мотив узиђивање људске жртве (сиже чувене баладе „Зидање Скадра“, 
Вук, II, 26), забележен је на широком јужнословенском простору (Krstić 1982: 
603), с константним понављањем истих мотивских сегмената који, у неким 
варијантама, показују само прежитке комплексног митског веровања: 

Град градила вила мандалина
Не гради га циглом и каменом,
До л’ га гради с кости од јунака!
врата меће плећа омерова,
Кључанице, руке од јунака,
а пенџере, очи дјевојачке!
(Обрадовић, 71, Ољаси, 1899 (1995))
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На истом сегменту мотива (зидање града од костију), такође срећемо и 
варијанте у којима се могу читати два различито схваћена принципа смене и 
доминације једног религиозног принципа другим (лунарног–матријархалног, 
соларним–патријархалним и обрнуто), а кроз (често опеван и у баладама и 
епици) однос виле и јунака, срећемо се с недвосмисленом трансформацијом из 
митолошке у љубавну лирику:

За ноћ вила гору прејездила,   За ноћ вила гору прејездила,
За њом језди иво на коњицу,  За њом иво на коњицу лети:
ал говори пребијела вила:  – Стан, причекај, пребијела вило!
–Стан, причекај, на коњицу иво! Стан, причекај, да отпочинемо!
Стан, причекај, да отпочинемо! Круто ми је цар заповидио:
ал говори са коњиц иво.  Да до зоре сазиђем градове!
–Није мени до чега је теби!  Да не зиђем пијеском и каменом,
Круто ј мени царе говорио,  већ да зиђем с кости од јунака!
Да до зоре ја назиђем дворе,  Кључанице, удовичке руке,
Да не зиђем пијеском ни каменом, а пенџери, очи дјевојачке!
већ да зиђем с кости од јунака!  (Обрадовић, 129, Кип, Дарувар,  

 Градска врата, плећи од јунака,  1901 (1995))   
а пенџери, очи дјевојачке! 
(Обрадовић, 128, Рогољи, Пакрац, 1899 (1995))
 

 Све ово сведочи о усменој лирици као облику „женског“ певања и 
памћења13 (Павловић 1989: 9), у којем су сачуване веома старе представе, 
религиозни обреди и култови, облици владавине женског принципа и рођајног 
начела (матријархат) као примарног облика опстанка људске заједнице, 
најзад и тренуци када је основни (лунарни, телурски принцип материнског 
права) уступио пред новим религиозним процесом (соларног принципа) и 

13 М. Павловић: ’Женско’ певање, и код нас и код других народа, било је већином хорско, 
заједничко, без индивидуалног истицања. У том начину певања и лежи разлог мање 
променљивости мотива ове поезије и бољег чувања њених облика и општих типова 
исказивања…“ 
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патријархалног поретка с мушким првенством садржаним у оплодитељском 
принципу. Ово песничко памћење у нашој народној поезији плодносно је 
трансформисано и у дужим лирско–епским песмама, нарочито у баладама.
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Slavica Garonja Radovanac

ThE “FEMININE PRINcIPLE” IN SERBIAN ORAL LyRIcS
Summary

The author of the paper discusses different aspects of feminine principle well preserved 
in Serbian oral lyric poetry. The analysis of some oral poetry motive complexes has been based 
on the settings and reconstruction of religious–symbolic system and ritual–custom syncretism 
of some social communities subordinated to matriarchal principle (Bachofen, Eliade) that 
precede today only known historical period.
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Лидија Д. Делић (1974)1               УДК: 821.163.41–13.09:398
Институт за књижевност и уметност
Београд

„СЕСТРА ЛЕКЕ КАПЕТАНА“2  

О чуду од лепоте, чуду од господства и чуду од певача

У раду се трага за елементима епског система инкорпорираним у 
песму „Сестра Леке капетана“ Старца Милије и за архаичним слојевима 
традиције који су генерисали и усмеравали певачеву имагинацију. Показује 
се да су у епском корпусу засведочени практично сви мотиви, формуле, 
топоними, композициона решења и сижејне секвенце које срећемо у 
Милијиној песми, али да су они макар у детаљу другачије стилизовани и 
међусобно сплетени као нигде у остатку забележене епске грађе. Посежући 
за најдубљим слојевима традиције, и истовремено упошљавајући 
мотивска, сижејна и симболичка језгра митско–епског света у изузетно 
модерном кључу, Старац Милија испевао је песму о суштинском расапу 
између мушког и женског, о растакању, гашењу и иронизацији епског 
света лишеног епске идеализације и ауре и трагичним поступцима јунака 
заглављених у процепу између митског, епског и модерног.

усмена епика, Старац милија, поетика, формула, лик, структура, 
мит/митско, епско, модерно, хибрис.

Песму „Сестра Леке капетана“ Вук Караџић је забележио 1822. године у 
Крагујевцу од Старца Милије, а објавио је први пут две године касније, у другој 
књизи Народних српских пјесама (НСП II, 13), а потом и у „класичном“, бечком 
издању, након више од две деценије (СНП II, 40). У јеку европског интересовања 
за српску усмену поезију и одушевљења њоме, ова песма није наишла на 
позитиван пријем, као, уосталом, ни аспект лика Марка Краљевића који у њој 

1 lidija.boskovic@gmail.com
2 Рад је настао у оквиру пројекта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (бр. 

178011), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.

mailto:lidija.boskovic@gmail.com
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доминира. Брутални јунак који насрће на жене и сурово се с њима обрачунава 
није се могао уклопити у идејне и естетске концепте Европе краја xVIII и прве 
половине xIx века. Гете је оштро судио о Марковом поступку према ћерци 
„краља Арапскога“, а Тереза Албертина Лујза фон Јакоб (ТАЛФЈ) одбила је у први 
мах да преведе Милијину песму о судбини горде Лекине сестре (Шуберт 2008: 
141). Мишљење утицајног немачког интелектуалца и човека који је умногоме 
одредио статус српске усмене традиције у тадашњој Европи, као и његове 
сараднице која је својим преводима битно утицала на рецепцију српске усмене 
поезије у Немачкој, Европи и Америци, произашло је из њиховог суштинског 
неразумевања архаичних, премодерних и преетичких слојева традиције. Упркос 
интересовању за „примитивно“ и егзотично, ни Гете, ни предромантичарска и 
романтичарска Европа (уп. Клеут 2012: 117) нису имали слуха за детаље који се 
нису уклапали у савремени културни модел (Шуберт 2008: 141—142).

Епилог песме „Сестра Леке капетана“ наставио је, међутим, да привлачи 
пажњу читалаца и истраживача и када је у проучавањима усмене епике 
мерило етичности било скрајнуто или одбачено. Копање очију и одсецање 
руке до рамена доживљавано је апартним у усменој епици и провоцирало је 
на тумачења, иако су поменуте казне део стандардног епског репертоара. То, 
међутим, нису једини детаљи који интригирају у овој песми Старца Милије. 
И није, заправо, реч о детаљима. Милијина песма као целина у много чему је 
јединствена у јужнословенском епском корпусу, чак у већој мери него „Бановић 
Страхиња“, где јунак, нетипично за одговарајући круг песама и традиционалне и 
епске норме — прашта неверној жени (Меденица 1965), или „Женидба Максима 
Црнојевића“, где су и образац женидбе с препрекама, и јуначки и обредни код до 
темеља разорени (Самарџија 2001; Делић 2011).

„Сестра Леке капетана“, у основи, нема варијаната: датог сижејног 
обрасца нема ни у ерлангенском рукопису, насталом првих деценија xVIII века 
на простору Војне границе, ни у рукописним зборницима састављаним крајем 
xVII и у првој половини xVIII века на јадранском приморју. Забележено је само 
неколико варијаната које су, по свему судећи, настале под утицајем Милијине 
песме (Лома 2002: 106—107). Штавише, ни сам јунак, Лека капетан, не јавља се 
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у старијим бележењима, нити — сем у знаменитом ламенту Рајка војводе (СНП 
III, 10) — у другим песмама које је сакупио Вук, ни у онима које је објавио, ни у 
онима које су остале у рукописима. За разлику од Марковог брата Андријаша, 
Боланог Дојчина, Љутице Богдана, Филипа Маџарина, Вука Бранковића, 
Милоша Обилића, да поменемо само неке јунаке „старијих“ времена (не и оне 
најфреквентније, попут Марка Краљевића, војводе Јанка, Бановић Секуле или 
Старине Новака из „средњијех“ времена), који фигурирају и у стотинак песама, 
што објављених, што оних које се чувају у архивима, Лека капетан јавља се, судећи 
по евиденцији Бранислава Крстића, у још само пет песама: у две варијанте песме 
из Вукове збирке (Кордунаш II, 30; Божовић II, 61), једној очитој мистификацији 
о женидби овог јунака (Петрановић III, 36) и у Зорић II, 6 и Б. Вила VI, стр. 
14 (Krstić 1983: 522). Извесно је, међутим, да је Старац Милија морао од нечега 
кренути. Који су се све предлошци нашли у основи његове песме и како их је 
он модификовао и уклапао у нову целину тешко је рећи. О понечему се, ипак, с 
доста извесности може говорити.

Уводна формула којом се отвара знаменита Милијина песма („Откако 
је свијет постануо“) (уп. Детелић 1996: 147) и цео низ мотива који се јављају 
у њеном иницијалном сегменту – релативно су чести у усменој епици и 
по правилу су, мада не без изузетака, везани за круг песама о лепотици која 
одбија бројне просце чекајући „суђена јунака“.3 У назначеном кругу песама на 
иницијалној позицији може се наћи и — по синтаксичкој и лексичкој структури, 
а добрим делом и по смислу — блиска формула у којој наместо именице „свет“ 
фигурирају географске одреднице: „Од како је Котор настануо“ (СНП VII, 27), 
„Од како је постала крајина“ (СНП VII, 20; СНП VII, 22; СНП VII, 30; САНУ 
III, 50). Међутим, док се друга поменута формула релативно често среће и у 
медијалним позицијама, притом, и с доста ширим опсегом топонима4 и знатно 
3 У неким битним моментима дати тематски круг поклапа се с древном причом о Аталанти, 

богињи која је покушала да остане девица убијајући просце који су губили утрку с њом. 
Афродита је, међутим, једном од просаца — Меланиону — дала три златне јабуке и савет 
да их током трке са Аталантом баца, јер ће се тркачица сагињати да их узме. То ју је одиста 
успорило, Меланион је први стигао на циљ и добио је за жену (Grevs 1974 I: 267—268).

4 Ердељ (СНП II, 101), Скрадин (Kh II, 57), Сењ (Kh II, 69), Удбина (hNP IV, 28), Лика (hNP 
II, 12), Стамбол (СМС, 106), планина (СНП VI, 9).
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већом валентношћу,5 формула из Милијине песме јавља се на почетку песама 
и на њу се, готово без изузетка, надовезују мотиви изузетне девојачке лепоте, 
гласа о „чуду“ који се шири надалеко и бројних знаменитих просаца.6

Ово чврсто мотивско језгро (које се може различито сижејно 
надограђивати) Милија јесте преузео из традиције, али је преобликовање 
наслеђене епске грађе очито већ у том иницијалном, наоко маргиналном и 
типском сегменту. Док се песме које почињу поменутом уводном формулом 
настављају стиховима у којима се девојка метафорично именује цветом, чиме 
се призива позитивна симболика биља и плодности:

 
 Од како је свијет постануо,
 Није љепши цвијет процватио,  
 Како бјеше цвијет процватио
 У Удбињи у Турској крајини,
 На зафалу Туркиња ђевојка,
 Мила шћерца аге Синан–аге,
 По имену Златија ђевојка;
 Глас је дала на четири стране [...]  (СНП III, 22)7 –

у Милијиној варијанти — јединој у класичном десетерачком корпусу (Детелић, 

5 „Од како је Ердељ постануо, / Није така трговина дошла, / Ни видесмо лепшега трговца, / 
Што данаске у свету недељу” („Женидба Јова Будимлије“; СНП II, 101); „Од како је настала 
планина / Није таквог сносила јунака / Ка и данас што сноси једнога. / Такве силе виђели 
нијесмо“ („Војвода Милош и брат му Драго“; СНП VI, 09); „Од како је Скрадин постануо, / У 
њем никад право није било, / Као што сам данас учинио“ („Хрнице у Скрадину (Почитељ)“; 
Kh II, 57); „Од како је Лика постанула, / Нико није изнио дивојке“ („ђулић бајрактар одводи 
Јелу Коњевића“; hNP III, 12) итд.

6 Сем у иницијалној позицији, формула „Откако је свијет постануо“ јавља се још једино у 
финалном делу Вишњићеве песме „Луко Лазаревић и Пејзо“ (СНП IV, 34).

7 „Од како је свијет постануо, / Није љепши цвијет процватио, / Што је данас на ову годину / 
У Врањеву више Колашина / У онога кнеза Радоице / Синовица попа Милутина, / По имену 
млада Анђелија“ (СНП III, 71); „Од како је свијет постануо, / Није љепши цвијет процватио, 
/ Него што је овијех година / Насред равна поља Невесиња, / У дворима бега Љубовића / 
Процватила Хајкуна ђевојка, / Мила сеја бега Љубовића“ (СНП III, 82); „Боже мили, чуда 
великога! / Од како је свијет постануо, / Није љепши цвијет процватио / Како што је у 
Призрену граду / Мила ћерца српског цар–Стефана, / А Милица лијепа ђевојка“ (СНП VI, 
4); „Мили Боже чуда великога! / Од како је свијет постануо, / Није љепши цвијет процаптио, 
/ Нит’ се љепша родила ђевојка, / Нит’ родила нити узгојила / У времену у земану стару, / 
Што у оном граду Дубровнику, / Мила ћерца Дубровачког Черве“ (СНП VI, 40) итд.
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Томић) — наместо лексеме цвет у другом стиху јавља се реч чудо, и та реч ће се 
у првих шест стихова трипут поновити:

Од како је свијет постануо,
Није веће чудо настануло,
Ни настало, ни се ђегођ чуло,
Што казује чудо у Призрену,
У некаква Леке капетана:
Кажу чудо Росанду ђевојку.
Ја каква је, јада не допала! – 

а онда још једном, четврти пут, у уводном делу песме, и након стихова којима се 
описују размере Росандине изузетности:8

Што је земље на четири стране,
Бутун земље Турске и каурске,
Да јој друге у сву земљу није
Ни бијеле буле ни влахиње,
Нити има танане Латинке;
Ко ј’ видио вилу на планини,
Ни вила јој, брате, друга није.
ђевојка је у кавезу расла.
Кажу, расла петнаест година,
Ни виђела сунца ни мјесеца,
Данас чудо оде по свијету.

Помен чуда није редак у песмама које тематизују пробирљивост изузетне 
лепотице. Напротив. Он се, међутим, углавном јавља у општим уводним 
формулама („Боже мили, чуда великога!“ / „Мили Боже чуда великога!“; СНП 
VI, 4, 40) или се везује за необично одгајање девојке (СНП VII, 15), дарове који 
је прате на кошији (СНП VII, 17) или чин одбијања просаца, као у варијанти 
Стојана Хајдука о женидби Јанковић Стојана:

8 Милија не даје ниједан детаљ Росандиног физичког изгледа (иако и у лирској, и у лирско
–епској и у епској усменој поезији постоје веома разуђени описи с топичним детаљима: лице, 
очи, веђе, зуби, грло/ђердан, вез/одело и сл.), већ лепоту описује искључиво посредством 
њеног дејства на простор („сину чардак на четири стране“) и посматраче.
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Млоги су је просци запросили,
Ал’ је бабо никоме не даде,
И ком’ даде Златка поћи не ће. 
То се чудо на далеко чуло [...]  (СНП III, 22).

 Чак и у случајевима када се везује за саму лепоту, форма исказивања је 
другачија. О чуду које се чује и „иде“ светом („То се чудо на далеко чуло“, СНП 
VII, 21; „То се чудо по свијету чуло“, СНП VI, 43) једино Милија пева посредством 
двоструке негације („Није веће чудо настануло, / Ни настало, ни се ђегођ чуло“), 
надовезујући се тиме, у извесном смислу, на систем негативних поређења из 
уводног блока песме. Иако су по основном значењу исти као и одговарајући 
стихови у другим песмама, њима се, макар синтаксичком конструкцијом и 
лексичком структуром (није; ни настало; ни се ђегод чуло), успоставља аналогија 
с описом Росандине лепоте какве нема на овоме свету.

Мотив изузетне лепоте карактеристичан је за дати тематски круг. Та 
лепота по правилу превазилази конфесионалне, националне и географске 
оквире (СНП VII, 15; СНП VII, 22), пореди се с вилинском или могућом везом с 
вилама објашњава (СНП VI, 4; СНП VII, 21). Лепота Лекине сестре не надилази, 
међутим, само овај, већ и онај свет (Сувајџић 2010: 191), и то је нови отклон 
од традиционалног предлошка. У Милијиној интерпретацији Росанда нема 
пара ни међу женама, ни међу женским демонским бићима, ни у људском, ни у 
оностраном простору.

 На први поглед, одбијање просаца и непослушност према мушким 
члановима породице у одговарајућем тематском кругу (брату/оцу/стрицу) могли 
би такође бити у колизији с уобичајеним обрасцима певања, јер са становишта 
традицијске културе такво понашање представља огрешење о норму и 
својеврстан је хибрис којим би се дала тумачити и потоња судбина горде Лекине 
сестре. Епски узуси су, међутим, другачији. Падароксално, самосвојни епски 
певач се управо у детаљу који је у опреци с традиционалним системом норми — 
држи стандардне епске стилизације. У песмама које почињу поменутом уводном 
формулом по правилу се јављају мотиви одбијања просаца (СНП III, 71; СНП 
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VI, 40; СНП VII, 15; СНП VII, 21)9 и девојачке охолости, самосвести и гордости, 
некад и у не много блажем виду него у „Сестри Леке капетана“:

Њу ми просе млоги просиоци,
Од Котора бани и властели,
А од Боке морски капетани,
Ал’ ђевојка силна и бијесна, 
По избору избира делије,
Не избира млада по богаству
Ни по роду дивну и госпоцку,
Него бира ваљана јунака,
Који снаге и љепоте има,
Који носи свијетло оружје.
Како који просац долазаше,
бан га оће, а ђевојка неће.   
(„Женидба Грбљичића Зана“; СНП VII, 20).

 
Штавише, у управо цитираној песми јавља се и атрибут препознатљиво 

везан за Росанду из Милијине варијанте (самовољна) и одговор девојчиног оца 
Гргурине бана просиоцу — аналоган ономе који преплашени Лека капетан даје 
Марку:

„Чујеш ли ме, кнеже Грбљичићу,
Истина је што ти људи кажу,
Ал’ је моја ћерка самовољна,
Не боји се никога до бога,
Млоги су је просци запросили,
Ал’ свакоме наодила ману,
Пак се бојим и страшим се вома,
Да и тебе данас не забави,
Мене тебе на вјеки омрази.“10

9 Певач једино у песми „Синови ђурђа Смедеревца“ (СНПр II, 64) радњу структурира тако да 
се одговарајућа традиционална норма не крши: „О Гордана, мила шћери моја, / Да је закон 
у земљи нашојзи / Да ђевојке бирају јунаке, / Којега би, синко, изабрала / За твојега друга 
вјенчанога?“

10 Велика подударност с Милијином варијантом наводи на помисао да би се у датом случају 
могло радити о утицају Вукове антологије на потоње епско певање. То, међутим, не мења 
много ствар. Било да је реч о аутохтоном епском рукавцу (који је онда Милија самосвојно 
и атипично реинтерпретирао), било да је други певач Милијину песму реинтерпретирао 
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 Девојке из датог круга песама у епилогу, међутим, никада не бивају 
кажњене, чак ни управо поменута „мила шћерца Гргурине бана“ — „дивна 
Маријана“. Напротив, увек се појављује онај један — суђен, примерен и/ли 
очекиван — јунак, за којег се девојка и уда.11 Милијина јунакиња једина је која на 
крају остаје и без мужа, и без руке, и без очију.

Колико год уводни систем мотива био чврст и практично инваријантан 
(уводна формула — изузетна лепота — глас о њој/чудо), даље сижејно 
разрађивање у великој је мери дисперзивно и с многоструким потврђеним 
реализацијама. На назначени уводни блок надовезују се мотиви прерушавања 
јунака и служења за девојку у њеног брата/оца (и потоња отмица), кошије, „чеда 
под појасом“ (образац „соко младожења“) и сл., али и разуђене и комплексне 
сижејне структуре карактеристичне за муслиманско певање. У назначеном 
композиционом чворишту — које показује велики степен нефиксираности, 
отворености, валентности — Милија је посегао за обрасцем „избор између 
више просаца“, релативно фреквентним у српском усменом корпусу (СНП II, 
80; СНПр II, 64; СНП III, 71; СНП VII, 24; ЕР, 76; Богишић, 23; уп. Петковић 
2008: 27—30), али практично невезаним за дату уводну формулу. Мотив тројице 
просаца такође је, све су прилике, преузет из поменутог обрасца, мада „синхроно“ 
деловање тројице јунака у усменој епици није ретко ни само по себи.12

Није, међутим, искључена могућност да је и сижејни образац који 
тематизује сукоб тројице јунака са женом џиновком у извесној мери усмеравао 
Милијину поетску визију. Бошко Сувајџић је у дворима Леке капетана 

— Милија и друге традицијске линије разилазе се у виђењу судбине охоле и избирљиве 
лепотице.

11 Песма „Дијете Јован и мати му“ (СНП VII, 30) почиње одговарајућом уводном формулом 
(„Од како је настала крајина, / Боља није постала влахиња...“) и мотивом одбијања просаца. 
То је, међутим, једина песма у којој је јунакиња удовица, што је водило томе да се и сиже 
организује по аналогији с кругом варијаната о „мајци крвници“.

12 Три јунака по правилу фигурирају у обрасцима „три добра јунака“, „веридба пред бој“, сукоб 
са женом „џиновком“. Јунака, уз то, у неким подухватима прате тројица чудесних помагача 
(Грчић Манојло, Пијаница ђуро, Србо Радосав; СНП II, 75). Устаљене епске „тријаде“ 
јесу: Милош Обилић — Топлица Милан — Косанчић Иван, Секула — Јанко — Михаило 
Свилојевић, Старина Новак — дели Радивоје — Груица Новаковић. Такву једну тријаду чине 
и Марко — Милош — Реља.
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препознавао „митски амбијент демона и џинова“, између осталог и на основу 
детаља да је господар тог простора власник златне купе од девет литара из које 
испија вино, због чега је, по аналогији с Леком, и у Росанди видео наследницу 
функција „џиновске дивље девојке — Амазонке“ (Сувајџић 2010: 192—193). 
Иако у Милијиној песми јунакиња не поседује особине жене џиновке, и упркос 
чињеници да у „Сестри Леке капетана“ нема ни трага оним симболичким 
значењима на којима се круг варијаната о сукобу јунака с гигантском ратницом 
заснива (Делић 2012), у трима битним тачкама међу њима постоји поклапање:

— кao и у Милијиној песми, на западном, српско–хрватском 
терену бележења на позицији јунака који се сукобљавају са женом 
џиновком постојано фигурирају Марко Краљевић, Милош („вредан 
јунак“/од Поцерја/Обилић/Кобилић) и Реља (од Пазара/„шестокрили“/
„крилатина“/„крилатић“/„од Будима“/Будимљијћ/Бошљанин): они заједно 
пролазе гором и наилазе на необично знамење (перо), а онда и на жену 
изузетне снаге и изузетних физичких пропорција;

— као и у Милијиној песми, и у датом кругу варијаната девојка 
засењује јунаке (с битном разликом што се код Милије активира стид, а 
у поменутим песмама страх);13

— као и у Милијиној песми, у датом кругу варијаната, свој 
инфериорности упркос, у епилогу не страда јунак, већ девојка (савладана 
на превару).
О сижејној и симболичкој конструкцији певања о победи над женом 

џиновком, па ни о одговарајућем типу јунака — у Милијиној песми не може 
бити речи. Није, међутим, искључена могућност да је овај сегмент традиције, 
посредно или непосредно индуковао извесна Милијина решења, јер се формуле 
не успостављају само у језику, већ и у специфичном визуелном коду: као типске 
слике и ситуације с високим нивоом апстракције (сусрет тројице јунака са 
женом која их засени), изузетно покретне кроз жанрове и тематске кругове.

13 Када угледа девојку на чудесном коњу (из уста му бије модар пламен, из очију муње, диже 
маглу од прашине) Реља лети под облаке, Милош се сакрива у траву, а Марко почиње да се 
моли богу (Дебељковић, бр. 11).
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Најзад, строг суд девојке о просцима део је уобичајене епске стратегије, 
било да се заснива на опозицији млад/стар младожења, било да је реч о одабиру 
између богатог или ратнички надмоћнијег јунака, а казна одсецања руке јавља се 
управо у једном кругу песама о одбијеном просцу („Драгоман дјевојка“; СНПр 
II, 72, 73).

У традицији су, дакле, засведочени готово сви ликови, мотиви, топоними, 
сижејне секвенце и композициона решења које срећемо у Милијиној песми: и 
уводна формула („откако је свијет постануо...“), и изузетна девојачка лепота, и 
мотив чуда и његова веза с призренском лепотицом (Вук VI, 4), и поређење с 
вилом, и одрастање у кавезу, и девојачка охолост и самовоља, и одбијање просаца, 
и истовремени долазак тројице/више просаца, и спрег Марко — Милош — Реља, 
и негативна карактеризација јунака у њиховом присуству, и молба за показивање 
лица (СНП III, 22), и мотиви вађења очију и одсецања руке. Све то је, међутим, у 
Милијиној песми макар у детаљу другачије стилизовано и међусобно сплетено 
као нигде у остатку забележене епске грађе: на уводну формулу не надовезује 
се метафора цвета, већ чуда — чиме Милија од почетка сигнализира да се у 
вези с Росандом не може употребити позитивна симболика биља; лепота је 
таква да надилази епске описе и оба света; чудо је сама Росанда („А у тебе чудо 
казујући, / Чудно чудо, поноситу Росу“), а не одбијање просаца, начин одгајања 
или дарови на кошији (лексема чудо помиње се у песми — у чистом облику или 
у виду изведеница — двадесет пута); призренска лепотица није ћерка српскога 
цара Стефана (Вук VI, 4), али носи име његове сестре/љубе (Росанда/Роксанда/
Роксандра); вађење очију и одсецање руке једино се у Милијиној варијанти 
комбинују приликом кажњавања жене.

Другачије је, најзад — или најпре — чудесно Росандино одбијање 
и образложење. И то је оно по чему Милијина песма највише одудара од 
традиционалних предложака и потоњих епских остварења. Јесу ли они сасвим 
и до краја лична певачева инвенција или су можда и у том детаљу Милијину 
имагинацију, ако не одредили, оно барем у извесној мери усмерили неки 
понорни топоси и токови традиције?

О старијим слојевима традиције у песми „Сестра Леке капетана“ у 
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науци је већ било речи. Пажњу је привлачило фигурирање тројице јунака — 
које је довођено у везу с трипартитном (трофункционалном) структуром 
индоевропског друштва како је видео Жорж Димезил (Лома 2002) — као 
и елементи аналогни индоевропском миту о сукобу Громовника и његовог 
противника, каквим су га видели Вјачеслав Иванов и Владимир Топоров 
(Сувајџић 2010). Ако, међутим, пођемо трагом мотива вишеструке просидбе 
изузетне девојке — отварају се и неки нови хоризонти.

Радослав Катичић је, на основу одиста обимне и разнолике песничке грађе 
реконструисао прасловенски мит о божанској светој свадби — инцестуозном 
склапању брака између божанских рођака, брата и сестре — и улози златне 
јабуке у њему (Кatičić 2009). Иако би поједина читања и интерпретације 
ваљало узети с извесном дозом резерве, основни елементи мита одиста се 
препознају као топични у корпусу на којем Катичић заснива своју анализу. Реч 
је о специфичном простору („грана од облака“, „бели град“), којим доминира 
женско биће с одређеним моћима и атрибутима. Међу њима се истиче златна 
јабука, која се у појединим варијантама трансформише у муње и громове. Две 
су верзије ове основне митске предаје: неуспешна и успешна свадба. У првом 
случају, девојка — експлицитно именована „Сунчевом сестром“ — сатире 
јабукама просца и сватове,14 или просац/цар сам, увидевши да је реч о Сунчевој 
сестри, враћа девојку у њен простор.15

У другом пак случају (успешна свадба) девојка није сестра врховног 
божанства, већ његова ћерка (у низу варијаната фигурира име Левента, али је 
14 „Фала Богу, чуда великога! / Да ли је се паша помамио? / Кога хоће да узме за љубу, / Да он 

узме Сунчеву сестрицу, / мјесечеву првобратучеду, / Даничину богом посестриму! / Па се 
млада од земље подигла, / И бачила у џепове руке, / Те извади три јабуке златне, / И бачи 
их небу у висине. / Натаче се сватах шест стотинах, / Ко ће прије уграбит’ јабуке; / Но три 
муње од неба пукоше: / Једна гађа два ђевера млада, / Друга гађа пашу на дорина, / Трећа 
гађа сватах шес стотинах; / Не утече ока за сједока, / Ни да каже, како погибоше!“ (СНП 
I, 232). Интересантно је да се и у миту о Аталанти — богињи која одбија и убија просце — 
јавља мотив трију златних јабука (у односу на ову песму, додуше, у специфичној инверзији: 
наместо девојке која јабукама „стреља“ просца и сватове, у миту младожења поседује јабуке 
захваљујући којима стиче невесту).

15 „’Што си, царе, за ме поручио? / Ја сам Сунцу рођена сестрица, / А Мјесецу првобратучеда.’ 
/ Лијепо је царе даровао, / Дао њојзи дванаест дуката: / „Иди тамо, Босиљка дјевојко, / Иди 
сједи, гдје си и сједила“ (СНП I, 233).
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очито да је овај лик наследио атрибуте и функције прасловенског врховног бога; 
Кatičić 2009: 25). Она је јединица међу деветоро браће и просе је многи просци, 
именовани на целом словенском ареалу господом:

С оне стране Мораве,  бели се, бели, бели град,16

   Бела Дудо! у њем се коњци сиграју,
С оне стране Мораве,  сребрне вузде тргају,
Бео чадор разапет,  по девојку се справљају.
Под њим седи Левента,  Девојка јим се плакала,
На крилу му Латинка,  мајка ју је тажила:
Латински му говори,  – Мучи, па мучи, ћерчице,
Арбанаски заноси:  так су и мене водили,
„Љуби мене, Левента.“  пак сам ти добра доч’кала.
„Не ћу, Богме, Латинка!  Деветим зетом пуница,
У мен има девет град’,  деветим снахам свекрва,
И десети београд,  под сваком снахом млади син,
У свакоме по љуба,  под најмлајшом млада ћи,
Свака њија по сина,  за њу се бију бишћани
А најмлађа девојку,  и сва хрватска господа.
Њу ми просе сватови,  (према: Кatičić 2009: 21)
Деветори банови,
и најпосле јерко бан;
Мајка даје, те даје,
А ја не дам, те не дам;
Док не зида ћуприју
Од свог двора до мога
Од камена мермера,
И бисером поткити:
Кад је стану водити,
Нека камен звекеће,
Нека бисер трепеће.“
(СНП I, 578)

16 Чињеницу да се у датим песмама често јавља синтагма „бели град“ (односно топоним 
Београд) Радослав Катичић доводи у везу са сакралном природом беле боје, што је даље 
чврст аргумент у прилог специфичној природи простора за који се догађаји и ликови 
везују: „[...] Али је склоп bělь gordь добро потврђен као као славенски топоним. Тешко је не 
претпоставити да то има своју сакралну подлогу, како год није ни приближно доста добро 
истражено да би се могло изнијети потање образложено мишљење о томе“ (Кatičić 2009: 22). 
Овом наводу ваљало би једино додати то да је напор у назначеном смеру — на великој грађи 
и с крајње драгоценим закључцима — већ био учињен (Detelić, Ilić 2006).
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За дату групу песама карактеристично је, дакле, јављање низа просаца 
и, особитост простора, односно велелепност града/двора, што је ниво на коме 
се успоставља доста јасна аналогија с песмом Старца Милије. Изузетност 
јунаковог или царског двора опште је место усмене епике, део специфичне, 
идеализацији и хиперболи склоне епске стилизације (с могућим упориштем у 
миту и симболици злата/сребра). Милијин опис, међутим, превазилази захтеве 
и мере епске технике:

 Од шта бјеше на чардак’ простирка? На чардаку на лијеву страну 
 Бјеше чоха чардаку до врата,  Ту бијаше совра постављена,
 А по чоси лијепа кадифа.  Низа совру вино наточено,
 Но каки су у Леке душеци!  У злаћане купе напуњено,
 Каки ли су под главу јастуци!  Уврх совре једна купа сједи,
 Све од суха злата исплетени.  Купа бере девет литар’ вина,
 По чардаку млоги чивилуци,  Ал’ је купа од сухога злата,
 ђе се вјеша господско оружје,  То је купа Леке капетана;
 Чивилуци од бијела сребра;  Томе се је Марко зачудио.
 Што бијаху на чардак’ столови,
 Столови су од бијела сребра,
 а јабуке од сухога злата.

У датом контексту пажњу посебно привлаче сребрни столови и, нарочито 
— златне јабуке, јер се посредством њих Милијина песма експлицитније везује 
за круг текстова о светој свадби забележених на широком балто–словенском 
ареалу.17 Да ли захваљујући познавању лирске грађе, или неком данас 
загубљеном епском предлошку, или систему представа и слика иманентних 

17 „Камо трчиш, кокотићу, у рано јутро по росици? – Трчим по селу да дижем дјевојке како 
би опрале липов стол да буде бијел, ујутро ће дојашити Божји син да свјетлуца златном 
јабуком“; „Устани рано, Сунчева дјевојко, опери липов стол да буде бијел, ујутро ће дојашити 
Божји син да оглéда твоју дјевојачку част“; „Кажем ти, сунчева дјевојко, орибај ти липов 
стол да буде бијел, ујутро ће дојашити мој братац да оглéда твоју дјевојачку част“ (превод 
латвијских даина Р. К.: Кatičić 2009: 17—18). Могуће алтернирање значења сто/престо/
столица не утиче битно на симболику слике, која је несумњиво митска: „’Сто’ није алегорија 
неба него управо само небо, и управо у томе је сва својственост митотворног мишљења. У 
црквеној симболици ’сто’ (престо) је алегорија неба“ (Frejdenberg 1987: 58). О симболици 
јабуке у датом контексту уп.: Кatičić 2009.
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целовитом систему српске и словенске традиционалне културе — тек, чини се 
да је назначени комплекс мотива и формула усмеравао Милијину имагинацију и 
генерисао извесна сижејна решења.

С песмама које у лирском кључу певају о просцима који покушавају да 
дођу до руке сестре, једине међу деветоро браће (што је констелација аналогна 
оној у реконструисаном словенском пантеону),18 Милијину песму везује, како је 
већ речено, мотив вишеструке просидбе и специфичан просторни амбијент. С 
певањем о хијерогамији — други низ елемената. Лека и Росанда су, најпре, брат 
и сестра, без икаквих других сродника, у двору који је такав да лако асоцира 
на представу о божанском станишту. Они живе у „стојном“, царском граду 
Призрену („У Призрену, нашој царевини“), који се у усменој епици превасходно 
јавља као престоница цара Стефана (Душана) (Detelić 2007: 348—349), за кога се, 
иначе, везује низ песама с темом братско–сестринског инцеста (Карановић 2010: 
21—32, 48—58). Роксанда/Роксандра је, притом, и име епске сестре цара Стефана 
у обрасцу који тематизује покушај инцеста („Душан хоће сестру да узме“; 
СНП II, 27), односно Стефанове љубе у песмама које опевају његову јуначку 
женидбу (СНП II, 29), смрт (СНП II, 33) или се заснивају на мотиву „нахочета“ 
(оптуженог за социјални инцест ћерка — посинак) („Наход Момир“; СНП II, 
30). У назначеном контексту ваљало би можда имати на уму и дијахрону језичку 
перспективу, јер је лексема „призрен“ изворно означавала узвишења која се 
издалека виде (П. Скок, А. Лома, у.: Detelić 2007: 348), због чега је онда и топоним 
(у одређеном временском и језичком слоју)19 могао апсорбовати симболику 
високе горе/планине (седиште богова) и везати се за одговарајуће теме, ликове и 
сижејне обрасце. У том контексту, уочава се аналогија и с Ивановим/Перуновим 
двором како га види латвијска усмена лирика. У њој је Громовник представљен 
као властелин чији је велелепни двор (често с три куле/троја врата) постављен 

18 Како наводе Вјачеслав Иванов и Владимир Топоров, Мокош је у словенском пантеону била 
једино женско божанство уз седам мушких (1+7), као и Жива код балтијских Словена 
(1+11) (Иванов, Топоров 1965: 12—44). У латвијској предаји бог грома — Перун/Перкун — 
представљен је као отац петоро деце, а у литавској има осморо синова и једну кћер: „Други 
говоре да је девет Перкуна: осам је мушких, а девета дјевојка“ (Katičić 2008: 120).

19 Под именом Призрен град се помиње од 1019. (Detelić 2007: 348).
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на врху горе. У неким варијантама пева се, притом, и о три просца који тај двор 
походе:

„Чији је тај властеоски дворац на гори. А Сунце му је отварало 
и затварало врата? Чија је та сестра међу браћом? Она има већ три 
просца“  (Katičić 2008: 98).20

Још два детаља говоре у прилог томе да би Милијин Призрен ваљало 
посматрати као онеобичени, онострани простор. Пут до њега води преко воде, и 
то преко „седамдесет и седам бродова“. Исти број везује се и за Росандине просце 
— Марку, Милошу и Рељи претходила су седамдесет четворица („седамдесет и 
четири просца / што су сестри дослен доходила, / сваком сестра находи махану“) 
— чиме се успоставља понорна аналогија и са застрашујућим простором 
демонског наметника, црног Арапина, чији је шатор накићен главама седамдесет 
седморице ђувегија („Марко Краљевић укида свадбарину“; СНП II, 69).

Ни Лека капетан ни Росанда девојка немају, притом, пара међу људима. 
Лекино господство је такво да засењује и највећег, и најлепшег, и крилатог 
јунака; Росанди по лепоти нема равне ни међу женама, ни међу вилама. Милија 
више пута у песми инсистира на томе да се јунаци стиде и пред Лекином 
„госпоштином“, и пред Росандиним изгледом.

Сјај и звук који прате Росандину појаву, „буљук ђевојака“ који је окружује, 
као и атипичан гест ударања дланом о длан21 од којег цео чардак зазвечи („По 
длану се дланом ошинула, / Звекну чардак на четири стране“), такође би могли 
указивати на њену соларну природу:

20 Уз превод ове даине Радослав Катичић додаје да је именица „сунце“ (saule) у балтичким 
језицима женског рода, те да је „поособљено ’сунце’“ — „управо божица“, а сестра међу 
браћом — божја кћи, којој се спрема свадба, чиме се „отвара поглед према митском склопу 
свете свадбе која покреће родност године“ (Katičić 2008: 98).

21 Дланом/руком удара се у епици веома често, али по колену, образу, челу, прсима, плећима, 
рамену, задњици, чак по очима (СНП VI, 27), или по коњским сапима и, у пренесеном 
смислу, тамбури. Иако чин сам по себи није необичан, у класичном епском корпусу дланом 
о длан удара само Росанда. (Формула „Што би руком о руку удрио“ јавља се у усменој епици, 
али у датом случају гест ударања дланом о длан не реализује се на плану радње, односно 
поступка, већ фигурира као сликовита ознака за краткотрајност и тренутну реакцију.)
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Стаде звека висока чардака,
Зазвечаше ситни басамаци,
Потковице ситне на папучам’,
Ал’ ето ти буљук ђевојака,
Међу њима Росанда ђевојка;
А кад Роса дође на чардаке,
Сину чардак на четири стране
Од њезина дивна одијела,
Од њезина стаса и образа.

И управо ту могло би се можда тражити древно исходиште мотива 
одбијања просаца: као што Сунчева сестра не може припасти паши/цару — она 
или убије и њега и сватове (СНП I, 232) или га упозори на сопствену природу 
па он сам одустане од свадбе (СНП I, 233) — тако ни Росанда не може припасти 
„обичном“ јунаку, макар (аналогно цару у усменој лирици) он био и највећи 
међу највећима.

Милијина песма специфична је утолико што се од претпостављеног 
митског комплекса разликује по „спуштању“ у нижи — епски — регистар, а 
од епских варијаната о „избору међу више просаца“ по томе што је померена 
ка вишим (или дубљим) слојевима традиције. Милија је, с одиста изузетним 
осећајем за драмско и трагично, сучелио различите системе, и у тачки климакса 
(моменат девојчине одлуке) с епских решења (да девојка одабере једног од 
више пожељних младожења или да одабере погрешног/иноверника и за то буде 
сурово кажњена) вешто прешао на митска (да девојка спречи свадбу). Оно, 
међутим, што не припада ни епском ни митском систему јесу разлози одбијања 
тројице јунака и ту би се, без чврстих доказа, али чини се с доста извесности, 
могло говорити о Милијином „индивидуалном таленту“. Чувена Росандина 
реплика — да је Марко турска придворица, Реља пазарско копиле, а Милош 
кобилин пород — не припада комплексу митске мотивације, а тако негативног 
„читања“ традиције нема ни у осталим забележеним песмама. Њоме се изнутра, 
елементима и топосима саме епске поезије, до темеља разара јуначки код и с 
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крајње модерног становишта пропитује епски систем норми и вредности.22 До 
сада је мало истицано, али налета Росандине беспоштедне критике није поштеђен 
ни Лека капетан („Свакоме се могу дочудити / И свакоме јаду досјетити, / А не 
могу свој Призренској земљи, / Ја на коме држи капетанство, / На манитом леки 
капетану!“), који је по „господству“ изнад чувене епске тријаде.

И чини се да се Милија у томе држао доста чврсте концепције, јер Марко 
и Лека поступају, заправо, на два једино могућа начина у датој ситуацији. На 
Росандине речи Марко, попут правог епског јунака, реагује оружјем, и то на 
начин који је у усменој епици етаблиран. Копање очију је релативно честа епска 
казна и за виле и за неверне жене (ЕР, 129, 181); мотив одсецања руке јавља се 
управо у песама о одбијеном просцу (СНПр II, 72, 73). Међутим, како то није 
класична епска ситуација, нити класичан епски сукоб — посезање за оружјем 
постаје непримерено и, штавише, одраз немоћи, а не снаге. Лека капетан пак на 
сестрине речи не реагује. Након Росандине јетке реплике он више не проговара 
(„мучи Лека, како камен студен“), али је јасно да ни то није боље решење од 
Марковог. Росандиним речима сви мушки ликови у песми доведени су у 
ситуацију у којој немају јуначки избор или излаз. Заплет је структуриран тако 
да јунаци немају простора за деловање — ни Лека, ни три српске „војводе“ — и 
по томе Старац Милија стаје уз раме најбољих грчких трагичара.

Велики простор, међутим, није остављен ни Роси. Иако она чином 
одбијања даје замајац потоњим трагичним збивањима, тај поступак је више део 
њеног усуда и „морања“, него избора: лепота која није од овога света — није 
за „овај“ свет и Росанда (аналогно Сунчевој сестри) не може припасти епском 
јунаку. Истовремено, Милијина јунакиња је из митских сфера спуштена у сфере 
епског и људског. Она не може да, попут гневне соларне богиње, побије просце 
златним јабукама/муњама, нити да, као девојка–ратница која гради чудесну 

22 Росандином репликом не ставља се у први план само Марково подаништво конфесионалном 
и националном непријатељу — Турцима — којим је поништена кључна опозиција епског 
јуначког певања, ми — они, већ се указује и на кршење обредне норме: Марко који нема 
гроба ни укопа („Ни ће имат’ гроба ни укопа, / Ни ће с’ Марку гроба опојати“) морао би у 
свести традиционалног човека, као и сваки непрописно сахрањен мртвац, бити опасан за 
заједницу.
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цркву, заузда коња змијом, савлада три цареве војске, а самом цару извади очи 
(СНП I, 234) — и управо у том позиционирању на средокраћу између митског и 
епског/људског морала би се сагледавати њена коб. Росанда, међутим, није само 
спуштена у сфере људског, већ и „одвише људског“, и то је још једна тачка у којој 
се препознаје Милијин истински песнички дар. За разлику од Сунчеве сестре 
или већ поменуте девојке–ратнице, Росанда није индиферентна према дивљењу 
њеној лепоти. Она се на Марков позив враћа с чардака и окреће да јој јунак 
сагледа лице и за тај сижејни детаљ тешко је тражити икаква митска, епска или 
традиционална упоришта. Милија је ту пронашао простор за увођење хибриса, 
без којег нема ни трагичне јунакиње ни трагичног заплета.

С обзиром на могућност симплификације и разумевања интерпретације у 
пренаглашено митолошком кључу (какве се каткад срећу у литератури о усменој 
поезији), можда би у епилогу овог рада ваљало нагласити и експлицитно рећи да 
„Сестра Леке капетана“ Старца Милије не пева о братско–сестринском инцесту. 
Ни о светој свадби/хијерогамији. Ни о Сунчевој сестри која одбија да се уда. 
Она пева о покушају тројице највећих српских јунака да се ожене надалеко 
чувеном, али гордом и самосвојном лепотицом. Слике и представе које су се 
том приликом активирале у Милијиној свести (Сувајџић 2010: 189), а онда 
биле реинтерпретиране и надограђене, учиниле су, међутим, да песма далеко 
превазиђе ову основну тему. „Сестра Леке капетана“ јесте и песма о суштинском 
расапу између мушког и женског, о растакању, гашењу и иронизацији епског 
света лишеног епске идеализације и ауре23 и трагичним поступцима јунака 
заглављених у процепу између митског, епског и модерног. Изузетност овог 

23 „[...] Он женске ликове сагледава у светлу низа стереотипова: ’женску страну ласно 
преварити’, ’ал’ је женска страна страшљивица, / страшљивица свака од пашчади’ [...] 
дуждева Анђелија је ’проклета ђевојка’, а чудесна лепотица Росанда ’грдна копилица’ 
због које није вредно ’иштетити’ ’красног пријатеља’ и брата... Међутим, непротивречно 
позитиван није ни Старчев однос према мушком. У његовим песмама често се оцртава 
тамна, негативна, деструктивна страна јуначког принципа и расап, пропаст света, што се, 
пре свега, манифестује као сукоб унутар заједнице. Битан део тог унутрашњег сукоба јесте 
и суштински поремећај односа мушког и женског. Због тог поремећаја разара се и царевина 
и породица: Лека мучи ’као камен студен’, Роса остаје ’грдна кукајући’, а три српске војводе 
неожењени и без потомства“ (Пешикан–Љуштановић 2008: 200—201). Уп.: Сувајџић 2010: 
204—205.
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певача огледа се у томе што је импулсивно реаговао на „слаба места“ епског 
кода и усмене предаје уопште и, фокусирајући се на њих — на површину 
изнео најдубље и најархаичније слојеве. Истовремено, он је мотивска, сижејна 
и симболичка језгра митско–епског света упослио у тако модерном кључу да 
му по томе мало има равних. Самовољан и самосвојан међу епским певачима, 
попут своје јунакиње међу епским лепотицама, Милија је створио дело које 
фасцинира и засењује читаоца барем колико и Росандина појава, којој у српском 
и јужнословенском епском корпусу нема равне:

А кад Роса дође на чардаке,
Сину чардак на четири стране...
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Lidija Delic

ThE SISTER OF cAPTAIN LEKA: ON ThE ThREE MIRAcLES
(Beauty, Nobility and the Singer)

Summary

The author of the paper searches for epic system elements incorporated in the poem 
sang by Old Milija “The Sister of captain Leka” as well as for archaic layers of tradition that 
generated and directed the singer’s imagination. It has been shown that epic complex contains 
practically all motives, formulas, topoi, compositional developments and plot sequences that 
are found in Milija’s poem, but at the same time subtle differences in stylization and composition 
as well as in details are making this poem unique in recognised epic corpus. having reached 
the deepest layers of tradition, and simultaneously using motives, summaries and symbolical 
cores of mythically–epic world in extremely modern way, Old Milija sang a poem about crucial 
dissolution between male and female principles, about dissolving, dying and ironization of 
epic world deprived from epical idealization and aura, about tragic acts of the heroes jammed 

between mythical, epic and modern paradigm.
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Слободан В. Владушић (1973)1               УДК: 821.163.41–13.09:398
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српску књижевност

ИДЕНТИТЕТСКО ПИТАЊЕ У ПЕСМИ "БАНОВИЋ СТРАХИЊА"2

У раду се анализира идентитетско питање у песми Бановић 
Страхиња. То питање имплицира сам почетак песме у коме се Бан одређује 
као ,,нетко”: песма тиме поставља питања каква је природа епског јунака. 
Будући да епска свест полази од тога да је то питање унапред решено, 
само ово питање представља критику природе епског јунака, засноване на 
пореклу као и закона колектива који се приказују као маска за кукавичлук. 
У раду се аргументује теза да је Бановић Страхиња јунак синтезе и да се 
управо у тој моћи синтезе у овој песми сугерише нова природа јунака — он 
је ,,нетко” зато што ништа и никога не искључује. Та синтеза не само да 
обједињује чојство и јунаштво, већ такође и људско и нељудско, при чему 
се ово друго види као синтеза божанског и анималног.

епски јунак, јунак синтезе, чојство, јунаштво, идентитет.

Идентитетско питање у песми бановић Страхиња повезано је већ с 
првим стихом ове песме: ,,Нетко бјеше Страхинићу бане!” (ђурић, 1987: бр. 12).3 
То ,,нетко” Старца Милије упућује на једно познато ,,нико”, односно на јунака 
који се представио као ,,нико”. Ради се, наравно, о Одисеју.

Током повратка из Троје на Итаку, испуњеног више патњом него 
авантурама, Одисеј се скривао иза оног ,,нико” а да притом није престајао да 
буде неко. Одговарајући на Полифемово питање ко је, Одисеј се представља као 

1 svstalker@gmail.com
2 Рад је настао као резултат истраживања на пројекту бр. 178005 под називом ,Аспекти 

идентитета и њихово обликовање у српској књижевности, који финансира Министарство 
за просвету и науку Републике Србије.

3 Сви цитати из песме бановић Страхиња биће дати из овог издања.
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,,нико” (Хомер, 1990: п. 9. ст. 366) да би потом, након што се спасао из киклопове 
пећине, себе представио као Одисеја рушиграда, сина Лаерта (Хомер, 1990: п. 
9. ст. 504—505). Тако долазимо до закључка да код Одисеја ,,неко” и ,,нико” јесу 
компоненте истог идентитета који се истовремено гради и на пореклу јунака и 
његовом познатом јуначком делу (рушење Троје), али и на његовој ексклузивној 
способности манипулације идентитетом. За разлику од других становника 
имагинарног света, Одисеј једини прави разлику између изгледа ствари и њене 
суштине. Међутим, та Одисејева ексклузивна особина није супротстављена 
склопу вредности епског света. Одисејев јуначки карактер, односно, његова 
моћ преображавања, потиче из његовог порекла: његов деда по мајци је био 
Аутолик, коме је бог Хермес подарио способност преображавања (Срејовић, 
Цермановић, 1992: 69). Одисеј, дакле, није ,,неко” док су други ништа зато 
што је његово јунаштво ипак доведено у склад с епским светом у коме борави. 
Ма колико Одисеј лутао, увек има ко да га дочека и у тој чињеници назиремо 
истину да никада није никуд ни отишао. То што га увек неко дочекује, одговара 
чињеници да ниједан његов поступак није загонетан за читаоца: он је разумљив, 
као што су разумљиви сви одговори који претходе питањима.4 

Код Бановић Страхиње ствари стоје другачије. То што певач већ у првом 
стиху истиче да је Бановић Страхиња ,,нетко”, претпоставља две ствари: да је 
то ,,нетко” супротстављено ,,ником”, односно да се не зна зашто је тај ,,нетко”, 
уопште ,,нетко”, јер том озваничавању јуначког карактера Бановић Страхиње не 
претходи ништа: ни порекло, ни дело, ни опис лика. Први стих песме заоштрено 
поставља питање смисла које борави у заменици ,,нетко”. Шта неко треба да буде, 
да би био „нетко”? Тако постављено питање објављује кризу епског света, јер се у 
том свету зна зашто је неко јунак и шта чини јунака. О томе говори и схематички 
опис јунака сачињен по формули: лепота, порекло, јуначка врлина (Живковић, 
1994: 217). Дакле, песму бановић Страхиња треба читати као одговор на питање 

4 Овде имамо у виду мисао која се провлачи првим поглављам Лукачеве теорије романа, 
поглављем које говори о затвореним културама, тачније о епу: то је мисао о епу као одговору 
на питање како живот може постати битан. Дакле, еп је одговор на то питање, а не само 
то питање. Хомер нам је отуда недостижан и неприступачан јер наш свет, модерни свет, 
одговор на то питање не зна (Лукач, 1968: 20).
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које се имплицитно поставља већ првим стихом: зашто је Бановић Страхиња 
неко?

Има чудесне ироније у томе што јунак о чијем пореклу не знамо ништа 
борави у добром друштву. Његов таст је Југ Богдан, који столује у Крушевцу. 
Међутим, Југ Богдан није тек обичан великаш, нити је Крушевац тек његов посед: 
у овом великашу се разоткрива континуитет српског царства, након распада 
Душановог царства: Одмах пође, у тазбину дође, / у тазбину у била Крушевца, / 
ђе одскоро царство постануло (ђурић, 1987: бр. 12).

Јасније речено, Југ Богдан симболизује српску државу, симболизује 
колектив којем Бановић Страхиња припада. Читав низ епизода на почетку 
песме има задатак да нам покаже какав углед ужива Бановић Страхиња. Његов 
јуначки статус је, дакле, очигледан, као што је очигледна и лепота његовог одела. 
Међутим, у тој очигледности као да се губи загонетност јунаштва Бановић 
Страхиње. Слављење јунака које претходи јуначком делу указује да нешто у том 
слављењу јунаштва није јуначко. Читалац може и сам да заборави на питање 
које му је први стих имплицитно поставио, уколико се утопи у ту очигледност 
Бановог угледа. Ако се то деси самом јунаку, ако он, уживајући у очигледном, 
заборави на оно што није очигледно (а то је питање зашто је он јунак?) онда се та 
заспалост јунака оспољава као гордост: 

Позадуго бане гостовао, 
позадуго бане зачамао,
поноси се бане у тазбини. (ђурић, 1987: 236)

Уживање у очигледном описује се глаголом ,,зачамати”. Тај глагол, 
који се данас више и не користи, има низ значења и то појачава снагу ових 
стихова; зачамати значи – дуго се негде задржати, потом одоцнити, закаснити 
а у фигуративном смислу глагол има значење: престати развијати се, замрети, 
застати (Стевановић и др., 1967: 252). Дуг боравак јунака на једном месту први 
је корак у процесу његове дехеројизације. Да се Бан у Крушевцу осећа код куће, 
доказује и чињеница да он заборавља кућу: ако је у Крушевац кренуо као јунак, 
онда га је боравак у тазбини учинио не–јунаком, односно тек сликом јунака. Оно 
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што је очигледно, престаје бити јуначко. Они који су заокупљени очигледним, 
нису више јунаци.

Мајчино писмо Бановић Страхињи уводи у песму оно што је не–
очигледно: то није само обавештење да су Банови двори похарани, већ и да је 
Косово запосела знатна турска војска. Тако је ово писмо, заправо, упућено на 
две адресе: прва је Банова, јер се он упознаје с консеквенцама свог зачамљавања: 
други симболички прималац писма је Југ Богдан, јер само у контексту државе 
коју он симболизује информације о турском запоседању Косова имају смисла. 
Та чињеница указује на домашај зачамљавања које није обузело само Бановић 
Страхињу, већ и колектив који симболизује Југ Богдан. Невидљивост турске силе 
у Крушевцу указује на фигуративно значење зачамљавања које се разоткрива 
на државном плану: српско царство замире, јер се у ономе што га очигледно 
репрезентује — двори Југ Богдана у Крушевцу — назире државно слепило. Сва 
раскош Крушевца и безбрижни живот концентрисан у једној јединој жељи — да 
се Бан угости — начети су слепилом за оно што се не сме превидети, уколико 
је уистину у Крушевцу царство. Чињеница да је Бан закаснио указује да је и Југ 
Богдан закаснио да види нешто што је морао да види. Али, за разлику од Бана, 
који је свестан свог кашњења, Југ Богдан тога није свестан. Зашто Бан тражи 
помоћ свог таста? Он каже:

,,Но мој тасте, стари Југ–Богдане,
иако је моја данас љуба,
љуба моја, ал’ је шћера твоја:
срамота је и мене и тебе.” (ђурић, 1987: 239)

Бан подсећа Југ Богдана да је његова љуба и Југ Богданова кћерка. Отуда 
је срамота заједничка. Југ Богдан се, међутим, брани од те срамоте, не јунаштвом, 
већ законом: 

,,Знаш ли, зете, — не знали те људи! —
ал’ ако је једну ноћ ноћила,
једну ноћцу с њиме под чадором,
не може ти више мила бити:
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бог ј’ убио, па је то проклето,
воли њему, него тебе, сине;
нека иде, враг је однесао!
Бољом ћу те оженити љубом,
с тобом хоћу ладно пити вино,
пријатељи бити довијека;
а не дам ти ђецу у Косово.” (ђурић, 1987: 240)

У одговору Југ Богдана укршта се неколико мотива: први је закон 
колектива — она која проведе ноћ с неверником, престаје бити део колектива. 
Међутим, у распричаности Југ Богдана оцртава се и конкретна мотивација тог 
закона: он жели да спасе своје синове, а заузврат нуди Бановић Страхињи бољу 
љубу, односно наставак зачамљавања. Жеља да се спасе синови и понуда Бану 
налазе се тако на истом полу уживања у оном очигледном (у раскоши Крушевца) 
и искључивању онога што тој раскоши прети (турско запоседање Косова). Закон 
колектива се тако показује као идеолошко оруђе којим се прикрива нестанак 
јуначке свести. Тај нестанак има два симптома: први је уживање у очигледном 
којим се прикрива слепило за државу а други је лакоћа искључивања свега што 
то уживање у очигледном може да наруши.

 Оно што остаје када се мотивација закона разоткрије, јесте кукавичлук. 
Наиме, пошто се у песми јасно експлицира да Бановић Страхиња брине за 
сигурност синова Југ Богдана (ђурић, 1987: 240), одбијање Југ Богдана да чак и 
под таквим условима пошаље своје синове у помоћ Бановић Страхињи, указује 
на само једну могућу мотивацију такве одлуке — то је страх. Банов пролазак 
поред синова Југ Богдана своју симболичку експлозију доживљава у тренутку 
када: 

Бан погледну пашенога свога,
некакога млада Немањића,
а Немањић гледа у земљицу. (ђурић, 1987: 242)

Лик ,,некакога” Немањића симболизује јесен заједнице: славно презиме, 
које указује на племениту лозу, укршта се с безименошћу онога ко презиме носи. 
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Порекло као вредност, овде се трансформише у безвредност порекла, чиме 
се у песми доводи у питање типичан епски образац описа јунака, а јасније се 
потцртава и празнина код Бановића на месту порекла. Сада постаје јасно зашто 
се Бановић Страхиња уводи у песму неодређеном заменицом ,,нетко”: то ,,нетко” 
попуњава празнину која зјапи на месту где би се у типичном епском опису 
јунака морало открити његово порекло. Песма тиме сугерише истину да веза 
између порекла и јунаштва није више извесна. Даље, то значи да типичан опис 
јунака (лепота, порекло, јуначка врлина) више није валидан, што онда упућује 
на питање шта је то јунак, и шта значи бити ,,нетко”. Дакле, то је место на коме се 
Бановић Страхиња разилази не само од Југ Богдана већ и од епског света, какав 
је до тада постојао. 

Прва тачка у том издвајању је осећај срамоте. Закон не може да помогне 
Бановић Страхињи да савлада осећај срамоте, па га стога тај осећај издваја 
из закона. Како је смисао закона у искључивању, отуда је посебност Бановић 
Страхиње управо у отпору према искључивању. Деловати против кодекса 
искључивања који симболизује Југ Богдан, значи репрезентовати себе као јунака 
синтезе. То имплицира да јунаштво сада постаје свест о укључивању која се 
супротставља кукавичлуку искључивања који проговара из закона колектива. 

Ако то имамо у виду, онда ће нам познати стихови певача: Бану 
јутрос нема пријатеља: / није ласно у Косово поћи (ђурић, 1987: 242) указати 
на егзистенцијални патос Банове усамљености. На Косово није ласно поћи, 
јер тамо треба кренути сасвим сам, а тежина те самоће наглашена је управо 
Бановим личним кодексом синтезе који жуди за другим. Снагу те жудње за 
другим посведочиће чињеница да је чак и Банов хрт Караман довољно добар 
саговорник да разговори Бана. Разговор са псом сугерише да Банова жеља за 
другим превазилази провалију која дели људско и животињско, исто онако 
како његова полиглотска свест превазилази границе матерњег језика и тако 
превазилази лингвистичко–националну опозицију у развијеној свести другом, 
која се укључује у свет кроз могућу језичку комуникацију. Овде је важно запазити 
да та жудња за другим, коју Бан илуструје, не сме бити сведена на хуманистичко 
поимање другога. Она превазилази хуманизам. То није синтеза унутар хуманизма 
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него синтеза хуманизма и онога што је изван њега. Када кажемо да је Бан јунак 
синтезе, то онда упућује на ,,све” и на ,,свуда”: то симболички посведочавају 
речи дервиша:

,,Страхин–бане, ти соколе српски!
твоме ђогу и твоме јунаштву
свуд су броди ђе гођ дођеш води.” (ђурић, 1987: 247)

 Вода је овде симбол опозиције као такве, и зато је Бан, као јунак синтезе, 
може прећи где год жели. Смисао његовог посебног јунаштва јесте, дакле, у томе 
да то јунаштво ништа не искључује: ни другог, али ни сопствено ја, ни заједницу 
којој то ја припада. У томе је поента: јунак синтезе био би сурогат јунака ако 
би дозволио да потребу за укључивањем другога у властити кодекс прати 
искључивање себе самога. Зато ће се Бановић Страхиња вратити у Крушевац, 
зато његов одлазак по љубу још увек није и раскидање с Југ Богданом. Одлазећи 
на Косово, он не тражи само своју љубу већ и његову кћерку.

Закон који налаже искључивање из колектива сваке оне хришћанке која 
проведе ноћ с неверником, прецизно одређује однос према странцу. Странац 
се тим законом искључује; у односу према странцу није присутно огледање. 
Реч ,,огледање” је овде употребљена у оба своје значења: то је и огледање себе у 
другоме и огледање с другим. Бановић Страхиња, као јунак синтезе, истовремено 
је и јунак огледања. Његов однос према дервишу показује обрисе тог огледања. 
Огледање не значи исто што и утапање у другог: Бан није нарцис. Огледање је 
реч која у себи синтетише два значења: прво које упућује на јунаштво (огледање 
као мегдан) а друго на чојство (огледање као принцип који у другоме види себе).

Ако је претходно смештање дервиша у тамницу чин јунаштва који се 
може дефинисати као одбрана себе од другога, онда је код Бана милосрђе знак 
да се јунаштво надопуњује чојством, односно чином одбране другог од себе. 
Чојственост Бана је покушај да се искључивост која влада логиком јунаштва 
(бранити себе од другога) надомести укључивањем другога у однос у коме ће 
се претпоставити да у другом постоји нешто што друго дели са ја. Отуда су 
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разложна она тумачења песме која дервиша виде као Бановог двојника. Због 
тога дервиш препознаје Бана замаскираног у турско одело: ако оно очигледно 
није више јуначко, онда јунаштво може да постане очигледно само у огледању. 

Двојничка природа везе између Бана и дервиша разоткрива се и у 
магловитом односу према колективима којима припадају. Дервиш је султанов 
војник, а ипак борави сам у чадору и нема с ким да пије вино. Бановић Страхиња 
је такође сам — не прати га ниједан од Југовића. Изгледа да у ситуацији када 
између закона колектива и јунаштва више не постоји чврста веза, јунаштво 
неминовно доспева на маргину групе. То не значи да јунаштво напушта колектив, 
већ да је могуће замислити да се вредност колектива успоставља на његовим 
маргинама. 

Померање вредности колектива на маргину сведочи како је у епску свест 
продрло ново виђење света: оно по коме у центру колектива више није квалитет, 
већ квантитет. Старац Милија је то добро осетио: турска војска која је прекрила 
Косово није страшна због јунака који се у њој налазе, већ зато што је бројна.5 
Та гомила безимених војника, против које Бановић Страхиња, ма какав јунак 
био, не би могао ништа да учини, виђени је победник боја на Косову. Тада би, 
да се послужимо Михизовим тумачењем ове песме, Банова победа над Влах–
Алијом била ,,мала прича”, која тапка за ,,великом причом” — српским поразом. 
Међутим, да прича Бановић Страхиње остаје довека мала, зашто бисмо је онда 
памтили? Тако се намеће други закључак: исто онако као што Бановић Страхиња 
хита Влах–Алији, тако и песма тражи оно место где би се поново спојила с 
колективом, оно место где би од мале приче поново постала велика. 

То место су два финала песме: мегдан Бановић Страхиње и Влах–Алије, 
те повратак Бана у Крушевац. 

 Да ли је Влах–Алија двојник Бановић Страхиње? Веза између њих 

5 Да такав значај категорије квантитета у бановић Страхињи није случајност, да, уопште, 
Старац Милија добро разуме смисао модерних времена у којима квантитет прелази у 
квалитет, сведочи и једна сцена из његове варијанте песме Женидба максима Црнојевића. 
Саветујући свог мужа Ивана Црнојевића како да одговори на дуждево писмо, жена му каже: 
,,Рекао си хиљаду сватова / данас купи и хиљаде двије” (ђурић, 1987: бр. 52). Дакле, сила није 
у каквоћи јунака, већ у њиховом броју.
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свакако постоји. Самоћа овог турског јунака изражена је попут самоће дервиша 
и Бановић Страхиње, само што је у случају Влах–Алије негативан однос према 
колективу знатно више изоштрен. Веза између ова два јунака врхуни се у 
празнини на месту порекла. Она одјекује када Влах–Алија, на Баново: ,,А ту ли 
си, један копилане, / копилане, царев хаинине” (ђурић, 1987: 249), одговори са: 
,,Копилане, Страхинићу бане!” (ђурић, 1987: 250). 

Није довољно само приметити да је у питању типизирано, вербално 
понижавање засновано на вредности порекла у епском свету: наиме, и Влах– 
Алија и Бановић Страхиња свој јуначки статус не дугују јуначком пореклу, 
односно припадности заједници од које црпу моћ, него су јунаци сами по себи, 
изван порекла и изван заједнице. Међутим, како је дервиш Банов двојник 
у чојству, тако би Влах–Алија могао бити двојник у јунаштву, да се само по 
јунаштву уопште распознаје идеја о двојнику. То је немогуће, будући да јунаштво 
активира опозицију између мене и тебе, и то је оно сурово очигледно. Срамота је 
искључити хришћанку зато што је отета, јер би се тим искључивањем искључила 
и опозиција између јунака и онога ко га је изазвао. 

То, међутим, не значи да је у овом бујању јуначког гнева код Бановић 
Страхиње, који се пред Влах–Алијом потпуно разоткрива, искључено чојство. 
Јунак синтезе у себи обједињује јунаштво и чојство. То је парадоксалан спој, 
јер ако јунаштво налаже безусловну одбрану себе од другог, чојство, управо 
супротно, налаже да та одбрана не сме бити безусловна. Трагични судар јунаштва 
и чојства избегава се тако што чојство претходи јунаштву. Чојство је тачка где се 
јунак огледа у Другом и где се Други огледају у њему. Која је то тачка у бановић 
Страхињи? 

 Свакако, она у којој се Бановић Страхиња обраћа својој љуби. Он јој 
каже: 

,,Љубо моја – тебе Бог убио! –
које јаде гледаш на планини?
Но ти подби један комат сабље,
удри, љубо, мене, ја Турчина:
мисли, љубо, кога тебе драго.” (ђурић, 1987: 252)
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 Банове речи су чојствене. Бан брани љубу од самога себе, он пацификује 
свој говор тако да се у њему растапа реторичка интенција, интенција убеђивања. 
Уколико би ове речи требало да убеде љубу да одлучи на Банову страну оне би 
могле бити много боље састављене. Међутим, овде није у питању убеђивање: у 
Бановим речима чојственост тражи другу чојственост, она тражи свој одраз у 
огледалу.

 Речи Влах–Алије упућене Бановој љуби разликују се од Банових речи 
управо по реторичком потенцијалу. Оне треба да убеде:

,,Душо моја, Страхинова љубо,
немој мене, но удри Страхина:
нигда њему мила бити нећеш,
пријекорна бити довијека,
кориће те јутром и вечером
ђе си била са мном под чадором;
мене бити мила довијека,
одвешћу те Једренету граду,
наредићу тридест слушкињица,
нек ти држе скуте и рукаве,
ранићу те медом и шећером,
окитити тебе дукатима
саврх главе до зелене траве;
удри саде Страхинића бана!” (ђурић, 1987: 252)

Алијине речи поседују знатан реторички потенцијал. Оне убеђују љубу 
да се одлучи за Алију јер је то, у крајњем случају, разумније. Алијине речи стога 
траже разумну реакцију љубе којој су упућене, било да их читамо као реторички 
трик који треба да убеди љубу или пак као искрену изјаву љубави. То је јунак 
који се у крајњој тачки мегдана може уздати само у разум или у своју љубав, 
прецизније речено, у љубав и разум. Стога су границе Алијиног јунаштва 
границе хуманитета, било да у темељу људскости тражимо разум или љубав. 

 Одлука љубе је отуда очекивана, јер је мотивисана и разумом и 
осећањима. Међутим, управо зато је погрешна, јер чојство и јунаштво немају 
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ништа ни с разумом, ни са осећањима, па тако ни с човечношћу. Љубина одлука 
за Бана подразумевала би скок у нељудско, које је овде посредовано лудилом. 
Лудило се оспољава онда када се, у тренутку одлуке између живота и смрти, не 
учини све што се може учинити да би се живело. Чојство је, дакле, облик лудила. 
Али не обичног лудила. То је лудило човека који крвари, човека који истиче са 
својом крвљу. Крвава пена која цури из уста јунака, иако опште место епике, 
овде је и нешто више: то из јунака полако цури оно људско у њему. То је тренутак 
у коме чојство и јунаштво превазилазе хуманитет — разум и љубав — ступајући 
у простор надљудског и подљудског, као агенс синтезе који их спаја. 

 Чојство је облик лудила који превазилази људскост зато што обацује 
драматику борбе на живот и смрт, у име принципа: сачувати другог од себе. 
Јунаштво је, такође, облик лудила у коме је људскост одбачена у име изван–
људске жеље да се ја сачува од другога: нема те љубави или рационалности која 
може и да омете у тој жељи.

 Проблем како Бан савлађује Влах–Алију мучио је народне певаче. У 
бугарштици под насловом Кад је Страхињи бановићу жена учинила издају, и 
кад су је за то браћа ње погубили Турчина зубима коље Банов хрт. У десетерачкој 
верзији коју је испевала Аница Бегин, у Бановићевим рукама се одједном нашао 
нож, чије је порекло нејасно. Међутим, у верзији Старца Милије:

Али бану друга снага дође,
друга снага и срце јуначко,
те оману тамо и овамо,
док Турчина с ногу укинуо.
Колико се бане уострио,
он не тражи ништа од оружа,
но му грлом бане запињаше,
а под грло зубом доваташе:
закла њега како вуче јагње. (ђурић, 1987: 253).

Читалац присуствује језивој сцени клања Турчина који се у певачевом 
поређењу претворио у јагње. Исто онако како је тешко могао да оптужи Банову 
љубу за издају — јер је њена одлука израз разума или љубави — сада тешко 
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може да замисли да овако изгледа сцена у којој правда побеђује, а издаја бива 
кажњена. Разлог томе је увид да Бан побеђује само зато што у једном тренутку 
прекорачује границу између људског—животињског, а самим тим превазилази 
и Влах–Алију који оперише у доменима људскости (разума и љубави). Зато је 
Банова снага не нова, већ друга: снага другачијег типа, а не нова снага која је 
истоврсна као и ранија. 

Ако је правда људска категорија, онда је читаоцу тешко да прихвати не 
само да њена егзекуција мора бити зверска, већ да је порекло снаге правде у 
зверском. Али то је неминовно, јер правда мора бити негде другде, пошто је више 
нема у колективу. Ова песма је стога простор у коме се све вредности морају 
накалемити на нешто што није у поседу заједнице, како би те вредности могле 
поново да процветају у заједници. Отуда је она пример скандалозног мишљења 
које надилази колектив, као што ћемо видети, у име будућег колектива. 

Бан који коље свог противника зубима као вук јагње, у Крушевцу пред 
Југ Богданом не дозвољава својим шурацима да испуне налог закона и казне 
своју сестру. То је најпознатије место ове песме, она тачка где је песма устала 
против закона колектива који је уграђен у све раније верзије песме о Бановић 
Страхињи. Тајна њене рецепције почива управо на овом загонетном месту, или 
прецизније речено, на два загонетна места: прво је питање зашто Бан прашта 
љуби, а друго, да ли прекида са својом тазбином. Снагу ова два питања најбоље 
илуструје чињеница да су на нека од њих покушали да одговоре и читаоци чији 
књижевни сензибилитет у потпуности искључује народну књижевност. Рецимо, 
Богдан Поповић после студиозно и систематично вођене расправе закључује 
да Бан прекида с тазбином. На прво питање Поповић, међутим, не одговара с 
великим одушевљењем. Он је, штавише, уверен да се одговор на питање зашто 
Бан прашта не може дати ,,из саме песме, која нам не даје објашњења” (Поповић, 
1968: 223), па отуда закључује: ,,бан прашта зато што прашта. Зато што има 
људи који праштају и других који се свете...” (Поповић, 1968: 223). 

 Јасно је да овакав одговор представља пре избегавање одговора, него сам 
одговор. То Поповић, заправо, и не крије. Проблем Бановог праштања, међутим, 
и настаје управо зато што се у том праштању жели наћи људска димензија. То 
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је погрешан правац размишљања: Баново праштање треба читати као наставак 
његове јуначке праксе, односно, наставак зверског клања. Тешко нам је у то да 
поверујемо, јер не видимо заједнички оквир који би могао да пригрли клање и 
праштање, оно зверско и оно божанско у јунаку.

Међутим, тај оквир постоји: налазимо га код Аристотела који у својој 
политици каже: ,,А онај ко не може да живи у заједници или коме ништа није 
потребно, јер је сам себи довољан, није део државе, тај је или звер или бог” 
(Аристотел, 2003: 1253а). Или, можда, и једно и друго. Лик Бановић Страхиње 
обједињује зверско клање и божанско праштање, али и људске особине као 
што је осећање срамоте и страх. Зато је он тотални јунак и јунак синтезе, који 
надвладава све могуће опозиције тако што их инкорпорира. 

Иако на први поглед изгледа да је Бановић Страхиња само јунак инцидента, 
као што је инцидент свако онај ко живи изван полиса, управо га људске особине 
осећања срамоте и страха враћају колективу. Тиме се колективу додаје нова 
вредност, а то је вредност синтезе: незамисливи заједнички повратак у Бањску, 
Бана и његове неверне љубе, траг је те нове вредности који Бан посредује својим 
јуначким делима. Отуда је Баново праштање само део комплекса синтезе који је 
могуће пратити дуж читаве песме.

 Оваквом тумачењу је могуће приговорити чињеницом да Банов 
одлазак с љубом значи истовремено и прекид с тазбином, односно њихово 
искључивање. Међутим, поента је у томе што тазбина у овој песми престаје 
да симболизује колектив: колектив симболички напушта Крушевац заједно с 
Бановић Страхињом. Песма присваја инцидентног јунака чиме се разоткрива 
да је и она сама инцидент: уместо да као и остале епске творевине преноси 
знање из прошлости, верујући у његову супериорност над садашњошћу, песма 
Старца Милије чини управо супротно: она је симболички приказ модернизације 
искуства прошлости, односно слика механизма који модерније вредности 
периферије доводи у центар колектива да би их ту присвојио као вредности 
колектива. Песма тако антиципира оно разумевање традиције које, пекићевски 
речено, тражи да се живи на традицији, а не од традиције.6 

6 Овде на уму имамо мишљење Борислава Пекића: ,,Митологија је кодирана душа једног 
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Зато: када Бановић Страхиња прекине с тазбином и крене с љубом ка 
маленој Бањској, онда се заједно с њим у том правцу упућује и центар колектива. 
Тазбина остаје на периферији и стога нестаје. Међутим, меланхолични завршетак 
песме Старца Милије јасно показује да ни Бановић Страхиња није стигао тамо 
куд је наумио — у центар идентитета колектива. Ова песма је стога још увек 
само сан о јуначкој све–укључивости, о херојској синтези, као обрасцу новог, 
модерног јунаштва. 
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QUESTION OF IDENTITy IN BANOVIc STRAhINJA POEM
Summary

This work analyses identitity question of Banovic Strahinja. This question is implied 
in the very begining of this poem in which Ban is determined as “someone”: this poem 
asks question what is the nature of epic hero. Since the epic consciousness derives from the 

народа, и нема нације без своје митологије. Али живи се на њој, не од ње. Она је архетипска 
основа од које полазимо да би своје нове вредности, вредности примерене овом веку, овом 
дану, довели у везу са старим вредностима на које смо горди, али које су важиле за онај дан у 
једном од оних векова, те их учиниле бољим, употребљивијим, савременијим” (Пекић, 1993: 
216). 
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cognition that this question is already solved, only this question represents critic of epic hero’s 
nature, based on background aswell as on law of community which is presented as disguise for 
cowardice. In this work a thesis is being argued that Banovic Strahinja is a hero of synthesis 
and that in this power of synthesis the hero’s new nature is suggested–he is “someone” because 
he doesnot exclude nothing and nobody. It is important to notice that nature of this synthesis 
sublimes not only chivalry and humanity, but human and inhuman aswell, while the letter is 
seen as the synthesis of divine and animal.
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Данијела Р. Петковић (1975)1     УДК: 821.163.41–13.09:398
Институт за књижевност и уметност 
Београд

МАТРИЦЕ И ВАРИЈАБИЛНИ ЕЛЕМЕНТИ СИЖЕА ЕПСКИХ НАРОДНИХ 
ПЕСАМА2

    
У овом раду испитују се стабилни и променљиви сегменти сижејних 

модела епских песама. Дефинишу се матрице и варијабле, уочавају 
се њихови међусобни односи и места на којима се укључују у сиже. 
Упоређивањем различитих сижејних образаца издвајају се заједничке, 
интерсижејне матрице, које се потом класификују према типичном месту 
и покретљивости у моделима.

Сиже, сижејни модел, матрице, варијабле, графовска структура, 
стабло.

 Проучавање општих законитости епских сижеа мора започети од њихове 
тематске класификације. На највишем, најопштијем нивоу налази се тип (нпр. 
песме о ослобађању, женидби, јуначким такмичењима и сл.). Тип се потом грана 
на подтипове (ослобађање из тамнице, женидба с препрекама итд.), они на групе, 
групе на подгрупе итд., све до појединачних сижеа. На најнижој разини налази 
се сиже, као једна наративна конкретизација. Доследно ставовима формалиста, 
сиже се може дефинисати као непоновљива поетска организација уланчаних 
мотива.3 Именовање хијерархијских равни није строго прецизирано, једино 
су појединачни сиже и тип две фиксиране, чврсте, рубне тачке на вертикалној 
оси опште — конкретно. За тип је карактеристична тематска оријентисаност, 

1 petkovic.danijela@yahoo.com
2 Овај рад је настао на пројекту Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду (бр. 

178011), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
3 Основна дистинкција фабуле и сижеа почива на разликовању укупности мотива од њихове 

конкретне организације, распореда укључене грађе (Томашевски 1972: 199—200).
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док се на осталим нивоима појављује и заједничка композиционо–структурна 
организација груписаних сижеа, све прецизнија како иде ка дубљим нивоима 
конкретизације. Ту већ можемо говорити о сижејном моделу, као начину 
представљања појединачних сижејних реализација. 

 Путилов је сматрао да су тип схеме и сижејна тема видови уопштавања 
садржаја конкретне песме (Путилов 1970: 9—10). Обједињавањем теме и схеме, 
заправо и настаје сижејни модел. Иако је уобичајено, уосталом, и најтачније, 
посматрати сижејни модел као „најмањи заједнички садржалац свих песама 
једног круга варијаната“ (Делић 2006: 52), у пракси се он појављује и на вишим 
нивоима тематско–структурног удруживања сижеа, тј. може се успоставити и на 
нивоу подгрупе, групе, чак и подтипа. Крећући се ка вишим нивоима уопштавања, 
сижејни модел постаје све мање прецизан, све општији, обухвата све већи број 
песама, које се међусобно удаљавају, задржавајући на крају пута (у оквиру једног 
типа) само тематску блискост. Недоследност прецизног дефинисања нивоа на 
ком се успоставља сижејни модел потиче и од неравномерне разгранатости 
типова. Зависно од стања сачуваног усменог фонда, неки типови се гранају све 
до круга варијаната, док се други завршавају брзо, већ подтипом или групом. 
Непрецизности такође доприносе и тешкоће утврђивања граница варијанте4, 
јер је окупљање варијаната и уочавање њихових заједничких појединости први 
корак ка исцртавању сижејног модела. Зато у овом раду питање равни на којој 
се успоставља сижејни модел остаје по страни, док ће се истраживање усмерити 
на проучавање стабилних и променљивих сегмената радње.5 

4 Већ је и сам појам варијанте вишедимензионалан. То може бити свако ново извођење било 
ког усменог дела (Самарџија 2007: 22), затим, творевина која „преузима структурне или 
сижејне особености“ неке друге, потом, творевина која се од друге из исте хијерархијске 
равни разликује по неком мотиву (Пешић — Милошевић–ђорђевић 1984: 263) или су 
варијанте усмени поетски продукти у оквиру једног жанра, са истим основним мотивом и 
блиским током радње (Клеут 2006: 17). 

5 Грађа је ограничена на епске песме из старијих записа, Вукових класичних збирки, 
необјављених рукописа и заоставштине, као и оне из Милутиновићеве пјеваније.
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Сижејне матрице и сижејне варијабле

Свако превођење на раван модела подразумева извесно сажимање, 
односно, изналажење заједничких елемената свих конкретних остварења. То 
најпре значи истицање општег централног мотива у називу модела, а затим и 
кратко, схематизовано представљање тока радње. Примера ради, један модел 
песама о ослобађању из тамнице — делија девојка спасава утамниченог јунака, 
има следећу схему:6 

 — доспеће у тамницу/јунак у тамници;
 — (поробљивач тражи велики откуп, љубу или сестру);
 — (јунак пише породици да му се не нада);
 — љуба и/или сестра брије главу, преоблачи се у царевог или пашиног 

делију;
 — љуба и/или сестра глуми бахатог посланика и потражује сужња;
 — поробљивач га пушта/пуштање и слање пратње (у којој може бити и 

поробљивач);
 — разоткривање на поласку или успут/разоткривање и убијање пратње;
 — поробљивач сазнаје истину и/или бива убијен;
 — повратак. 
Још прецизнију слику истог модела даје дијаграм тока:7

6 Заграда означава да се одређени сегмент не појављује у свим варијантама, а коса црта се 
употребљава за приказ алтернативних решења у оквиру једног сегмента радње.

7 Елиптичне површине показују варијабилне сегменте, којих нема у свим песмама ове групе, 
док се сегменти у зракастим пољима појављују у свим варијантама.
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поробљивач гради 

кулу и тамницу 
 

хватање 
јунака 

 

јунак у 
тамници 
 

поробљивач 
тражи велики 

откуп 
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јунак пише 
писмо породици 
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девојка одводи 
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пуштање 
пратње 

 
убијање 
пратње 

 

убијање пратње 
и пуштање 
нагрђеног  

поробљивача 
 

убијање 
поробљивача 
 

поробљивач 
умире кад 

схвати превару  
 

смрт мајке 
 

благослов 
мајке 

 

повратак у 
дом 

 

 

 

Сегменти радње заједнички свим песмама једног модела представљају 
сижејне матрице, константе. Оне се комбинују с варијаблама — променљивим 
сегментима, који се у неким примерима појављују, док у другима изостају, или 
који међусобно алтернирају, на одговарајућој сижејној позицији. 

 Дијаграм тока модела о провали у девојачке одаје није толико разгранат:
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Хомогену структуру има и група песама која у први план ставља 
породичне односе — братоубиство у незнању:

 
млађи брат сазнаје да 

има старијег брата 

потрага за  
братом 

старији брат устрели 
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старијег брата 
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Сличан је и модел владар попушта самовољном јунаку:

 

владар позива 
јунака 

 
јунак 

долази сам 

правдање претње 
владару 

јунак испред 
владара 

владар 
одобрава јунаку 

јунак крши закон и 
владареве одредбе 

 

награђивање 
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 Овакве схеме, које омогућавају увид у основне сегменте (чворишта) 
радње и релације међу њима, тј. показују усмереност радње, сижејни ток, 
умногоме подсећају на графовску структуру података, односно, на стабло као 
једну врсту графа.8 Структура епске песме, дакле, одговара усмереном стаблу 
или простом усмереном (оријентисаном) графу. Сваки сегмент радње, било да је 
константан или променљив (матрица или варијабла), представља један чвор, а 
њихова веза и начин повезивања обележен је усмереном граном. 

 Различити дијаграми у овим примерима показују већу или мању 
разгранатост сегмената радње (већи или мањи степен чвора, његову валентност9) 
и омогућавају сагледавање односа константних и променљивих делова сижеа. 
Међутим, пребројавање матрица и варијабилних елемената не говори много 
о компактности модела. Рецимо, схема служења за девојку ослања се више 
на варијабле, док се братоубиство у незнању конституише претежно као низ 
матрица, а оба модела су чврсто структурисана и лако препознатљива по својим 
устаљеним схемама. Заправо, сва четири примера представљају хомогене, 
уједначене моделе, што потврђују бројне варијанте и релативно мали број 
сижеа који се у понеком сегменту удаљавају од доминантног тока радње. Праву 
слику би дао дијаграм тока који би занемарио ретка одступања и држао се само 
блиских сижеа, јер су у датим примерима фреквентнији. Постојећи дијаграми, 
међутим, настоје да покажу све модалитете схеме једне групе песама, без обзира 
на то да ли је реч о доминантној структури или појединачном „испадању“ из 
формулативног сижејног низа. 

8 Математика и информатика за приказивање структуре података користе графове — 
схеме које се састоје од чворова и грана које их спајају. Ако два чвора спаја једна грана, 
дакле, ако је могућ само један пут, правац који повезује два чвора, говоримо о усмереном, 
антисиметричном или оријентисаном графу. Ако постоји веза између свих чворова једног 
модела, реч је о комплетном графу, у супротном, граф је прост. Стабло је граф чија су свака 
два чвора повезана само једном граном. Оно може имати корен (чвор од ког се полази), 
родитеље (чворови који претходе другим чворовима) и децу (чворови који происходе из 
неког чвора). (cvetković 1990:  3—26, 44—47; Балтић 2008: 13, 30; Теорија графова 2012; 
Стабло (теорија графова) 2012)

9 Валентност или степен чвора (улазни или излазни) представља број грана које улазе у један 
чвор или излазе из једног чвора (cvetković 1990: 7; Балтић 2008: 13; Степен (теорија графова) 
2012).
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 Матрице представљају стабилне, системске елементе сижејног модела, 
као целовите структуре, а варијабле су несистемски елементи, Лотманов „шум“ 
(Lotman 1976: 98—121), којим се повећава ентропија, динамизује и разбија 
изоморфна схема. Иако варијабле гранају и усложњавају схему, а матрице је 
фиксирају, погрешно би било тврдити да модел почива на матрицама. Он никада 
није монолитан систем. У генерисању учествују и константни и променљиви 
елементи, а у зависности од модела, као што показују дати примери, преовлађују 
једни или други. Матрице су бројније у моделима који обухватају сличније, 
уједначеније варијанте. Kомбинацијa једне или две матрице и варијабилних 
елемената није ретка појава. Заправо, у сваком моделу неизоставна је макар 
једна матрица. Она је карактеристична за кулминацију или расплет радње, 
поклапа се са централним мотивом, па је отуда према њој именован дати модел. 
Примера ради, спасавање бегом је инваријантни сегмент истоименог модела, док 
су заробљавање и стварање повољних околности за бег променљиви чланови 
композиционо–сижејног низа. Помињане варијанте о женидби отмицом после 
ноћи проведене с девојком имају само две матрице — провалу у девојачке одаје 
и венчање. 

 Неуједначена заступљеност матрица и варијабли у различитим моделима, 
између осталог, почива и на истоветној природи сваког од ових елемената. 
Наиме, и сижејне матрице и сижејне варијабле егзистирају као уланчани низови 
мотива у тачно одређеним сегментима радње.10 Будући да се и једне и друге 
посматрају на овом нивоу структуре, на средокраћи између јединичног мотива и 
сижејног модела, и једне и друге се могу даље сегментовати, а у супротном смеру, 
уопштавати. Иако је матрица заједнички пресек свих варијаната, чланова једног 
скупа, она није дословно пресликавање, већ само понављање истог обрасца. 
Понављање јесте општи епски принцип структурисања, а импровизација му 
је противтежа.11 То су заправо две супротстављене силе које увек истовремено 

10 Уланчане низове мотива Л. Делић назива композиционим мотивима, а они попуњавају 
одговарајућа „мотивска места“ у појединачним сижеима (Делић 2006: 24—25).

11 Импровизација уноси ентропију у систем, разбија чврсте стеге клишеа, али у задатим 
оквирима комбинује увек познате елементе. Тако се „раскованост“ импровизације и 
„окованост“ правила узајамно условљавају (Lotman 1970: 246—248).
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делују, па је њихова резултанта препознатљив образац чији елементи нису 
једнолики, али имају исту функцију. Управо је таква и сижејна матрица. 
Заједничка је за све чланове истог скупа, песме једног модела, али није идентична 
у свакој од њих, већ се може даље сегментовати на међусобно алтернативне 
мотиве. Тако, у првом примеру, делија–девојка која ослобађа јунака из тамнице 
може бити његова љуба, сестра, или се љуба и сестра удружују; затим, девојка 
се маскира сама или уз помоћ берберина; бахато понашање према ослобођеном 
сужњу реализује се као бичевање или захтев да ослободиоцу провода коња и 
сл. Исто важи и за варијабилне сегменте. Бељаре, јаничари или Турци мештани 
упућују девојку на поробљивачев дом и тамницу, а такође равноправно постоје 
и варијанте које изостављају ову деоницу.

 Као што се матрице и варијабле „уситњавају“, тако се на вишим 
ступњевима хијерархије могу уопштавати. Две варијабле сижеа о братоубиству 
у незнању — старији брат се убија и дружина спречи самоубиство старијег 
брата — заједно се именују нпр. као реакција старијег брата. Разгранати сегмент 
претходно поменутог модела о ослобађању, од пуштања сужња до повратка у 
дом (види дијаграм) своди се на освету поробљивачу и откривање идентитета, с 
напоменом да је чак и редослед ових општијих сегмената варијабилан, изменљив. 
Изостављањем нестабилних сегмената и уопштавањем осталих добија се знатно 
једноставнија, сведенија схема:12

— јунак у тамници;
— породица сазнаје да је заробљен;
— делија–девојка, члан породице, маскира се у турског јунака;
— ослобађање јунака преваром;
— освета поробљивачу;
— откривање идентитета;
— повратак.

12 Полукружне стрелице показују да се суседни сегменти могу ротирати, тј. замењивати 
места у различитим варијантама. Ако би се схема приказала као графовска структура, у 
овом сегменту, због два могућа правца, две паралелне гране између два чвора, уместо о 
уобичајеном простом графу, карактеристичном за приказ већине епских сижеа, говорили 
бисмо о мултиграфу (cvetković 1990: 5; Балтић 2008: 13; Усмерен граф 2012). 
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Даљим кадрирањем у истом смеру стижемо до још уопштеније схеме: 
заробљени јунак; ослобађање; освета непријатељу, што се, у крајњој линији, 
своди на релацију: јунак — противник — помоћник. С обзиром на то да је 
девојка спасилац, протагониста, отвара се могућност и за успостављање 
антагонистичког односа јунак — противник, темељне парадигматске релације 
сваког епског сижеа.

 Једнака могућност уопштавања и сегментовања матрица и варијабилних 
елемената намеће питање о легитимности њихове диференцијације. Да ли 
их је уопште могуће разлучити ако се матрице могу даље делити, а варијабле 
исто тако сабирати у општије обрасце? Тешкоће прецизног дефинисања исте 
су природе као питање оцртавања граница сижејног модела. Како се сижејни 
модел успоставља на различитим хијерархијским разинама структурисања, 
тако и матрице и варијабле егзистирају на различитим нивоима, а они директно 
проистичу од равни уопштавања сижејног модела који изграђују. 

Ако матрицу или варијаблу назовемо сижејном, везујемо је за 
поједини сегмент радње, дакле, свака се односи на једну ситуацију одређену 
односом ликова, простором и временом дешавања. Прецизирање нивоа 
матрица и варијабли зато директно зависи од јасног успостављања каузалног 
композиционо–сижејног низа сегмената радње. Рецимо, једна од варијабли на 
почетку заплета сижеа о женидби након провале у девојачке одаје јесте одсуство 
господара. У трима варијантама (Е, 50; СНП II, 96; СНП III, 19) овај сегмент 
је изостављен — минус–поступак13, у истом броју песама девојачки скрбник 
одлази у лов (СНП IIр, 81; СНП IIIр, 67; ПЦХ, 95), у једној верзији иде на своје 
тимаре (Е, 24), а једанпут је позван на свадбу (СНП III, 22). Три потенцијалне 
реализације варијабле о одсуству господара у дијаграму тока подведене су 
под заједнички именитељ, тј. варијабла није даље сегментована, зато што 
овакве појединачне модификације уопште не утичу на сам ток радње, нити на 

13 Минус–поступак је Лотман упоредио са шупљином физичког модела, тј. с одсуством 
материје у очекиваном структуралном положају. Као што таква шупљина не значи одсуство 
материје него, напротив, има материјалну тежину, тако исто и негативни, нереализовани 
поступак (минус–поступак) делује као да је реализован (Lotman 1976: 152—153; Lotman 
1970: 99).
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карактеризацију ликова, те остају на нивоу измењивања статичних мотива. 
Радњу покреће одсуство господара, измештање из простора збивања главног 
тока, док је маркирање те нове локације14 мање важно. Певач бира из групе 
побројаних формулативних мотива, при чему изабрани мотив каузално не 
повезује с претходним или потоњим мотивима сижејног тока. Отуда шароликост 
у избору ових статичних мотива, као и њихова нестабилност, „заборављање“.

У истом моделу, на почетку расплета, алтернирају варијабле: јунак бежи 
сам и јунак бежи с девојком. За разлику од претходног примера здруживања 
лова, свадбе и одласка на имање у заједничку варијаблу о одсуству господара, 
ове две променљиве није могуће именовати као бег, а тиме и уздићи на ниво 
матрице, јер управо остављање или одвођење девојке детерминише уланчавање 
следећих сегмената и одређује даљи ток сижеа у правцу редовите свадбе или 
савлађивања потере. 

Слично, у моделу владар попушта самовољном јунаку, разбијање матрице 
о кршењу закона или владареве одредбе на три променљива мотива: оглушивање 
о забрану, убиство владаревих људи или притужбе на јунакове зулуме, не би 
уопште изменило сижејни ток. С друге стране, разговор јунака и владара након 
којег јунак бива ослобођен не може бити матрица, већ се реализује као једна од 
две варијабле — правдање поступака или претња владару. Иако је сегмент који се 
надовезује изоморфан (владар пушта јунака), начин на који јунак добија слободу 
пресудан је не само за карактеризацију јунака и владара, него је то својеврсно 
жанровско обележје. На пример, духовито, шеретско правдање за љубавне 
згоде, пијанство и бекријање уноси у епику тонове романси, док је ослобађање 
директним супротстављањем, претњом, „дотеривањем цара до дувара“ — 
јуначки чин. Протагонисти варијаната које нагињу лирској стилизацији јесу 
бећари непознати историји, нпр. Нинко и Никола (Е, 82), бећар Ибраим (СНП 
IIр, 44; СНП IIр, 45), док је јунак који се супротставља и прети цару, у највећем 
броју варијаната, Марко Краљевић (Е, 87; Б, 90; Б, 91; Б, 92; СНП II, 57; СНП II, 70; 

14 Извесно допунско мотивисање активирано је укључивањем архаичне матрице одласка у 
лов, али како ситуација није даље развијана ка формирању клишеа неуспешног лова или 
замењене ловине (Детелић 1996: 64—70), а будући да је њен актер на позицији противника, 
остале су само назнаке несреће која ће га задесити.
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СНП II, 71; СНП VI, 18; СНП IIр, 43; СНП IIр, 46; ПЦХ, 111). Избор јунака који 
ће се наћи пред владаром пројицира одабир одговарајуће варијабле у расплету, 
а она потом детерминише жанр. 

Интерсижејне матрице и интерсижејне варијабле

 Кад је реч о матрицама и нивоима уопштавања, осим сижејних 
(интрасижејних) матрица, које се односе на непроменљиви сегмент радње свих 
песама одговарајуће групе сижеа, постоје и међусижејне (интерсижејне) матрице 
— изоморфни обрасци који се селе из модела у модел. То најпре могу бити 
поновљиви лексички обрасци, формуле као говорни, стилски клишеи, али и 
понављања на композиционо–тематској равни. У овом другом случају, као и код 
сижејних матрица, ниво уопштавања одговара чврстом низу мотива, сегменту 
радње, формулативној ситуацији, епском општем месту. Такве међусижејне 
матрице су препознатљиве и бројне, нпр. јунак у тамници, вишебој, лов, мегдан, 
маскирање, отмица девојке, венчање и сл. Мотив лова срећемо у сижеима о завади 
браће, убиству владара, огрешењу о празник, одрастању нахочета, служењу 
за награду, такмичењу, женидби вилом итд. Маскирање је обавезни елеменат 
заплета у неким песмама о ослобађању, појединим женидбеним сижеима, затим 
у извесним варијантама о одбрани девојачке части, продаји хајдука и сл.

 Варијабле које се комбинују с међусижејним матрицама одређују, 
заправо, тип (подтип, групу, подгрупу) сижеа. Ако се међусижејна матрица сели 
из сижеа у сиже, дакле, преузима се као клише, онда променљиви сегменти који 
јој претходе или следе усмеравају, маркирају одговарајући сижејни модел.

 Зависно од места на ком се интерсижејна матрица укључује у сиже, 
разликујемо разводне (индукционе), сабирне (дедукционе) и комбиноване 
матрице. Индукционе су карактеристичне за заплет и функционишу као 
разводници од којих се сиже рачва ка различитим сижејним разрешењима. 
Чвор којим се представља разводна матрица карактерише много већи излазни 
степен (већи број излазних грана), док је вредност улазног степена најчешће 
0 (корен, почетни чвор графа) или 1 (дати чвор произлази само из једног, 
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претходног чвора). Примера ради, једна од иницијалних формула женидбених 
сижеа — оглашавање девојачке лепоте15— најављује отмицу, кошију, појаву више 
просаца или неостварену женидбу. Исто тако, појава више просаца у заплету 
даље усмерава сиже ка моделу избора (женидба с препрекама), или неком 
типу отмице, женидби с препреком на повратку сватова или ка неоствареној 
женидби.

  
оглашавање девојачке 

лепоте 

више 
просаца 

избор између више просаца                  отмица                          препрека на повратку сватова                 неостварена 

женидба 

неостварена женидба   кошија отмица 

 
неостваренa женидбa 

Истом типу разводне матрице, коју срећемо на почетку сижеа, припада 
и одсуство јунака. Његову привремену пасивност због болести или боравка у 
тамници или дугогодишње војевање, непријатељ користи да му нанесе штету. 
На индукциону матрицу, сижејну рачву, надовезује се неки од следећих мотива: 
похара дома, одвођење чланова породице, договор противника с јунаковом 
љубом о преудаји, провера љубе, клеветање јунака и сл. Ове променљиве су 
међусижејне (интерсижејне) варијабле (иако исте на сижејном нивоу могу 
функционисати као сижејне варијабле или као сижејне матрице) и оне даље 

15 Ову формулу М. Детелић класификује као посебну уводну формулу комуникације (Детелић 
1996: 127—128), а Б. Сувајџић као иницијалну формулу радње (Сувајџић 2008: 178—179).
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моделују сиже у правцу потраге за чланом породице, ослобађања, освете, 
спречавања преудаје жене (муж на свадби своје жене), потврде верности љубе, 
доказивања оданости владару итд.

 Сабирне (дедукционе) матрице типичне су за расплет. Оне „сабирају“ 
више могућих сижејних токова у заједничко, формулативно разрешење. Чвор 
којим се сабирна матрица представља у графовском моделу има знатно већи 
улазни степен (већи број грана које улазе у њега) од излазног, који износи 0 (у 
случају да је то последњи чвор, тзв. лист) или 1 (када му следи формулативни 
епилог, последњи чвор). Рецимо, таква матрица је отмица девојке или венчање, 
за бројне групе песама о женидби, затим ослобађање као завршница готово 
свих сижеа истоименог типа. Повратак јунака је најфреквентнија дедукциона 
матрица и финале највећег броја песама готово свих сижејних типова (изузетак 
је већина песама о породичним односима и сижеи о смрти јунака).

 

повратак 
јунака 

убијање зулумћара       освета          ослобађање           женидба        јунаштво на туђем терену         

     

 Комбинована матрица истовремено је и сабирна и разводна, у њу се улива 
и од ње такође полази више сижејних токова. Оваква матрица је заједнички 
чвор неколико сижејних нити, те се поклапа са заплетом и кулминацијом 
радње. Улазни и излазни степен оваквог чвора (број грана које улазе и излазе) 
приближно је исти. То је зато што варијабле које непосредно претходе матрици 
(улазне варијабле) детерминишу оне које иза матрице следе (излазне варијабле). 
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Мегдан је типична комбинована матрица, која се јавља готово у свим групама 
сижеа. Происходи из одговора јунака (заточника) на уцену, угњетавање, из 
сусрета или свађе јунака и противника; то је начин ослобађања, задобијања 
плена, одбране невесте, утакмица која решава колективне и масовне сукобе итд. 
Побројане улазне варијабле у већој или мањој мери одређују избор излазних 
варијаната, које се потом надовезују на мегдан: повратак јунака, смрт, освета, 
ослобађање, женидба, масовна борба и сл. Исто тако, вишебој је чвориште у 
које се уливају: долазак владаревих људи по одметника, сусрет две чете, јунак на 
туђем терену, долазак сватова по испрошену девојку, војевање делије–девојке у 
царевој војсци. Одатле потом истичу следећи сижејни токови, комплементарни 
варијаблама које претходе матрици: хватање одметника, масовни сукоб, победа 
придошлице, повратак сватова и тријумф делије–девојке.

 

вишебој 

влад.  посланици долазе по одметника     сусрет две чете     јунак на туђем терену      долазак сватова      војевање делије-девојке  

хватање одметника         масовни сукоб             победа придошлице             повратак сватова                    тријумф делије-девојке 

 Иако је место матрице углавном фиксирано, нису ретке ни оне 
покретљиве, мобилне матрице, које се могу наћи на различитим сижејним 
позицијама. Тако се, на пример, већ помињани боравак јунака у тамници 
најчешће јавља као разводна матрица, после које следе различити модалитети 
ослобађања, пуштање за помоћ владару, спречавање преудаје љубе, женидба, 
мучење хајдука и сл. С друге стране, јунак у тамници може бити и комбинована 
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матрица. Тачка композиције на којој се она уводи одговара кулминацији или 
перипетији. Јунак доспева у сужањство после штете коју начини пребацујући 
цркву буздованом или после неуспешне отмице. Исто тако, придошлица, 
победник у вишебоју, накратко бива заточен, као и јунак који се посвађа с 
владаром, који одбија да промени веру или да се ожени наметницом. Два 
дивергентна разрешења (варијабле које се надовезују) јесу ослобађање или смрт 
јунака. 

 Даљим уопштавањем, крећући се ка вишим разинама, међусижејна 
матрица било које врсте може се преклопити и са целим сижеом када он улази 
у сложенији модел. Пример такве индукционе матрице јесте војевање у царевој 
војсци јер се на њу надовезује сиже о неверној жени („Бан Милутин и Дука 
Херцеговац“— СНП II, 31) или сиже о спасавању отете љубе („Марко Краљевић 
и Мина од Костура“ — СНП II, 62). 

 Матрица, дакле, егзистира од нивоа мотива и формуле, преко низа 
мотива и сегмената радње, до сижеа. Могуће је чак и надилажење граница 
епике и усменог наратива. Мигрирајући из епске песме у друге усмене жанрове 
и обрнуто, заједнички приповедни елементи добијају статус међужанровских 
(интержанровских) матрица. Змија младожења, отета сестра или служење 
господара за коња неки су од бројних примера тематско–мотивског додиривања 
епске песме и бајке. Поједине матрице излазе из оквира усменог фонда и бивају 
асимиловане у уметничкој књижевности као усмени клишеи, тј. архетипски 
фолклорни и митски обрасци. Такве матрице, овога пута, повезују одељене 
видове књижевног стваралаштва.
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MATRIxES AND VARIABLE ELEMENTS IN ThE FOLK EPIc POETRy PLOTS
Summary

A plot model is a result of the generalization of particular plots related thematically 
and structurally. The stabile segments of action that share all plots belonging to the same model 
are called plot matrixes or constants. The changing elements which exist only in some variants 
are called plot variables. Each model must contain at least one matrix matching its main motive. 
A plot scheme could be presented as a simple directed graph, as a tree where variables and 
matrixes are knots and their relations branches. common segments of different plot models are 
called inter–plot matrixes. Preceding or succeeding variables define the direction of the plot. 
Depending on a place where inter–plot matrix has been included in the plot, there are three 
types of matrixes: an inductive, a deductive and mixed one. According to movability in a plot, 
an inter–plot matrix could be fixed to an exactly defined segment or remain mobile.
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METRORITMIčKI OBRAScI aksak RITMA U MULTIKULTURNOJ SRBIJI 
KAO ZAJEDNIčKA NIT S FOLKLOROM SUSEDNIh NARODA2

aksak ritam o čijim elementima je govorio Aristoksen još u IV veku 
pre nove ere, a koji je otkriven i potom korišćen u svetu umetničke muzike 
tek početkom xx veka, i danas je veoma malo poznat u krugu evropskih 
etnomuzikologa zapadnih zemalja. On je nedovoljno poznat i malo istražen 
i u našoj zemlji, uprkos činjenici da predstavlja jednu od supstancijalnih i 
prepoznatljivih odlika tradicionalne muzike Balkana, a time i Srbije, s relevantnim 
folklornim elementima na područjima Kosova i Metohije, južne i istočne Srbije, 
kao i u centralnom i južnom Banatu u Vojvodini. Istraživanja metrike i ritmike 
u tradicionalnoj muzici Srbije rasvetlila bi pojavu, distribuciju, oblike i vitalnost 
asimetričnih metroritmičkih obrazaca aksak ritma u multikulturnoj Srbiji, kao 
zajedničke niti s folklorom susednih zemalja.

Fonograf, metrika, metroritmički obrazac, „choreios alogos“, bugarski 
ritam, aksak ritam, superkomplikovani ritmovi, hiperbugarski ritam, daktilski, 
anapestoidni oblik. 

Ako je istočnoevropska narodna muzika postala poznata i van prostora u 
kome je nastala i predstavljala muzičko–folklornu praksu početkom xx veka, to se isto 
može reći i za, do tada, nepoznati „takozvani bugarski ritam“ (Bartók 1966: 498–506). 
Asimetričan ritam u tradicionalnoj muzici, nazvan najpre bugarski, a potom aksak 
(Brăiloiu 1967: 235–280), predstavlja jednu od fundamentalnih, zajedničkih i vitalnih 
odlika tradicionalne muzike Balkana (Фрациле 1994: 31–56). Iako je o elementima 
1 nicef@neobee.net
2 Ovaj rad predstavlja i rezultat istraživanja koja se vrše pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku 

i tehnološki razvoj Republike Srbije (projekat Muzička i igračka tradicija multietničke i multikul-
turne Srbije, evidencioni broj 177024). 
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asimetričnog ritma pod nazivom „choreios alogos“, odnosno iracionalni trohej, 
govorio helenski filozof i teoretičar muzike Aristoksen još u IV veku pre nove ere, 
(Rădulescu 1972: 183–191), ovaj ritam je zabeležen tek u prvim decenijama xx veka 
u Bugarskoj, zahvaljujući studijama bugarskih stručnjaka Dobrija Kristova i Vasila 
Stojina (cristov 1913, Stoin 1927). 

U to vreme je asimetričan ritam bio pravo „čudo“, veliki „izazov“, a nesvaki-
dašnje muzičko umeće samoukih darovitih izvođača izazvalo je ujedno i divljenje. 
Kurt Saks [Kurts Sachs] govorio je o „superkomplikovanim ritmovima u Bugarskoj“ 
(Sachs 1936: 24), a Bela Bartok [Béla Bartók] o „hiperbugarskom“ ritmu (Bartók 1966: 
502). Kada je jedan čuveni muzički istraživač – primećuje B. Bartok – prvi put u životu 
čuo melodije u „bugarskom ritmu“, uzviknuo je: „Da li su svi Bugari ćopavi, pošto se 
njihove melodije oblikuju na ovakve ćopave ritmove?“ (1966: 505). 

„U srpsko–hrvatskim izdanjima nema ni traga (o ovom ritmu), ali to ne znači 
da ga stvarno nema. Ja mislim da i kod njih postoji, samo ga još niko od sakupljača nije 
primetio“, konstatuje B. Bartok u svom radu „Takozvani bugarski ritam“ (1966: 504). 

činjenica je da u objavljenim zbirkama s kraja xIx veka postoji nekoliko        
notnih zapisa na osnovu kojih se može konstatovati prisustvo metroritmičkih obrazaca 
aksak ritma u srpskom folkloru.3 U zapisima kompozitora Stevana Mokranjca s Kosova 
i Metohije identifikovana su tri notna zapisa u 5/8 taktu, s identičnom pulsacijom: 2+3 
(Mokranjac, 1996: 142, 143, 189), ali on ne govori o postojanju asimetričnog ritma 
u srpskoj tradicionalnoj muzici, već o poteškoćama s kojima se susretao prilikom 
zapisivanja melodija „na sluh“, tj. direktno od kazivača: „A da bi i to beleženje još 
pouzdanije bilo, valja nabaviti fonograf, u koji bi pevači pevali, a stručnjak bi posle 
sve otpevano verno stavio u note “ (Mokranjac 1996: xV). Na to upućuju i pojedine 
pesme koje je Mokranjac zabeležio u 3/4 taktu, kao, na primer, Šano dušo, Šano mori 
ili Otvori mi, belo Lenče, vratanca, portica. Već duže vreme, a i danas, ove pesme se 
pevaju u daktiloidnom obliku aksak ritma, tokom cele melostrofe, u 7/8 (3+2+2) taktu 
(Mokranjac 1996: 217, 215). Kada bismo imali fonografske snimke moglo bi se vrlo 

3 Među najstarije zapise srpskih pesama, u kojima se može uočiti postojanje metroritmičkih obraza-
ca akasak ritma tokom cele melostrofe, spadaju dve transkripcije hrvatskog muzikologa i etnomuz-
ikologa Franje Š. Kuhača: Tri djevojke cvieće posijale, u 5/8 (2+3) taktu i pesma Život ne traje dugo, 
u 7/4 (2+2+3) taktu (Кuhač: 1879: 257, 258).
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lako ustanoviti da li su se ove pesme krajem xIx veka pevale takođe u asimetričnom 
aksak ritmu ili ne!? Upravo zbog neposedovanja fonografa mnogi melografi, ne samo 
u Srbiji već i u susednim zemljama, imali su velike poteškoće pri zapisivanju pesama u 
asimetričnom ritmu aksak.4 Deo rezultata ovog rada, koji se bazira na notnim zapisima 
objavljenim do pedesetih godina xx veka, treba prihvatiti s određenom rezervom.5

cilj autora ovog rada jeste da na osvnovu više hiljada objavljenih i raspoloživih 
notnih zapisa, od kraja xIx pa sve do xxI veka, rasvetli pojavu, distribuciju, oblike i 
vitalnost asimetričnih metroritmičkih obrazaca aksak ritma u multikulturnoj Srbiji, 
kao zajedničke niti s folklorom susednih zemalja (vidi priloženu literaturu). S obzirom 
na to da u Srbiji živi oko 30 nacionalnih zajednica, a da su etnomuzikološka istraživanja 
još uvek veoma oskudna, naročito kada je reč o manjinama, ovaj rad treba shvatiti 
kao polaznu osnovu, inicijativu, ali i poziv da se i drugi etnomuzikolozi uključe u 
istraživanje metroritmičih obrazaca aksak ritma na prostorima multikulturne Srbije. 

Pitanjima ritma, muzičke metrike, asimetričnih metroritmičkih obrazaca, 
trohejskih metričkih oblika, aksak ritma i „hemiolne metrike (asimetrični ritam)“ 
u Srbiji, bavili su se Bela Bartok (Bartók 1978: 65–70), Miodrag Vasiljević (1953a: 
xVII–LxIV) i Dragoslav Dević (1990: 90–91) a u poslednje vreme, autor ovog rada 
(Фрациле 1994:31–56; Fracile 1996: 145–155; Fracile 2003: 197–210) i Sanja Radinović 
(Радиновић 2010: 7–22). U zbirkama muzičkog folklora iz prve polovine xx veka 
najveća pažnja je uglavnom posvećena metrici, vrstama i analizi taktova narodnih 
pesama i instrumentalnih melodija.

 Distribucija metroritmičkih obrazaca aksak ritma

Na osnovu analizirane muzičko–folklorne građe, ustanovljeno je da postoje 
tri kategorije tradicionalnih melodija u kojima se javljaju metroritmički obrasci aksak 
ritma:

 I. Melodije u kojima se oseća dosledna pulsacija jednog od oblika 

4 Više o tome vidi: Фрациле 1994: 34.
5 To znači da su u tom periodu mnogi melografi zapisivali pesme i instrumentalne melodije u 3/4, 

2/4 ili alternaciji ovih taktova umesto u 7/8 taktu itd. 

METRORITMIčKI OBRAScI aksak RITMA U MULTIKULTURNOJ SRBIJI ...
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metroritmičkih obrazaca aksak ritma tokom celog izvođenja, npr. 10/16 (4+3+3); 
 II. Melodije u kojima se javlja alternacija dva različita metroritmička obrasca 

aksak ritma, npr. 5/8 + 7/8;
III. Melodije u kojima dolazi do alternacije dva metroritmička obrasca različitih 

ritmičkih sistema: aksak ritma i distributivnog ritmičkog sistema, npr. 7/16 + 2/4.
I. Najveći broj analiziranih notnih zapisa tradicionalne muzike u Srbiji, 

koji pripadaju prvoj kategoriji melodija, identifikovani su pretežno u Vojvodini, 
severoistočnoj i jugoistočnoj Srbiji, uključujući i Kosovo.

a) Vojvodina
Fonografski snimci B. Bartoka realizovani u Banatu 1912. godine 6 (na teritoriji 

koja od 1918. godine pripada Vojvodini, Srbiji), predstavljaju verodostojan dokument 
o postojanju metroritmičkih obrazaca aksak ritma u rumunskoj tradicionalnoj muzici. 
Upoređujući pesme i melodije narodnih igara Rumuna u Vojvodini s Bartokovim 
fonografskim snimcima, može se zaključiti da je jedna značajna odlika rumunskog 
folklora sačuvana do današnjih dana. Reč je o asimetričnom ritmu aksak, daktilskog 
oblika 7/16 (3 + 2 + 2) ili 10/16 (4 +3 +3), koji nije zabeležen u Bartokovim notnim 
zapisima rumunskog folklora iz 1912. godine. Zahvaljujući njegovim fonografskim 
snimcima, danas se, međutim, može lako dokazati da je asimetričan ritam aksak 
postojao i ranije u folkloru Rumuna iz Srbije i Rumunije, što je zajednička nit s 
tradicionalnom muzikom drugih balkanskih naroda, koji su, takođe, vekovima čuvali 
i negovali ovaj vitalan i supstancijalan morfološki element balkanskog folklora (Fracile 
1996: 145–155; Fracile 2003: 197–210; Gal 1998: 188,189). 

Notni primer 1, Pre loc

6 O fonografskim snimcima srpske i rumunske folklorne građe B. Bartoka realizovanim u banatskim 
naseljima 1912. godine vidi: Fracile 1995: 53–76.
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Seleuš, 1912
anonimni izvoñač
(violina)

F. MX 1971
Snimio: B. Bartok
Zapis: N. Fracile
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U radu „Takozvani bugarski ritam”, predstavljenom u Budimpešti 1938. godine 
(Bartók 1966: 498–506), B. Bartok je otkrio, zahvaljujući svojoj iskrenosti, da je o 
postojanju ovog ritma saznao iz radova bugarskih folklorista Dobrija Kristova i Vasila 
Stojina: „tada kada sam prvi put video ove neuobičajene ritmove, u kojima su od velike 
važnosti prefinjene različitosti, jedva sam mogao zamisliti da su one realne. činilo mi 
se, kasnije, da sam takve pojave sreo i u rumunskom materijalu u mojoj zbirci (...). 
Među mojim fonografskim transkripcijama bile su igre koje sam bez velikog oklevanja 
transkribovao, npr. u 4/4, s jednakim četvrtinama. Nisam to, ipak, uradio s potpunim 
duševnim mirom, jer sam tamo dodao sledeću primedbu: kraj taktova ciganski 
produžen” (Alexandru 1958:64). U banatskim melodijama „cigansko produženje” je 
gotovo uvek na prvoj dobi, bilo u 7/16 (3+2+2) ili 10/16 (4+3+3)7. Reč je o daktilskom 
obliku aksak ritma koji je i danas jedinstven na znatno većem folklornom arealu nego 
što je proučavano folklorno područje (Фрациле 1994: 37–41). 

Ovi metroritmički obrasci mogu se i danas lako identifikovati i u vokalnoj i u 
instrumentalnoj tradicionalnoj muzici Rumuna iz Banata u Srbiji. Mada ređe, sreće se 
i 5/16 takt s pulsacijom 2+3 (Jurjovan: 1983: 136; Fracile 1987: 437)8. 

Vidi: Ritam 1, Vojvodina
Dosadašnja istraživanja tradicionalne muzike Rumuna u Vojvodini ukazuju 

na to da su daktiloidni metroritmički obrasci aksak ritma zabeleženi u:
a) melodijama narodnih igara koje imaju ceremonijalni karakter, tj. pripadaju 

određenim običajima, npr. Cărăbăşаsсa 10/16 (4+3+3), Brâul răduşelor 7/16 (3+2+2) 
(Фрациле 1995: 71; Jurjovan 1983: 324);

b) melodijama narodnih igara sa seoske igranke, npr. ardeleană 10/16 (4+3+3), 
De doi 7/16 (3+2+2) (Фрациле 1995: 76; Fracile 1996: 150), Fecioreasca 10/16 (4+3+3), 
Dă mâna 10/16 (4+3+3), Pe picior 7/16 (3+2+2) (Jurjovan 1983: 282, 283–284, 310) i

c) pesmama uz igru, koje se zasnivaju na melodijskim tipovima narodnih 
igara, npr. ardeleană 10/16 (4+3+3), De doi 7/16 (3+2+2) (Fracile 1987: 427, 435) itd.

U prvom slučaju (a) reč je o melodijama koje pripadaju starijem sloju i koje su 
se izvodile obično za vreme svadbenog ceremonijala.
7 U 7/16 (3+2+2), kao i u 10/16 (4+3+3), s ritmičkog stanovišta osećamo tri jedinice brojanja: jednu 

dužu i dve kraće, dok se u melodijskom smilu one dele na tri, dve ili četiri šesnaestine.
8 Priloženi su samo najčešći metroritmički obrasci aksak ritma u Srbiji.
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Kada je reč o drugoj i trećoj grupi melodija (b, c), treba istaći da su one mnogo 
više podvrgnute promenama, jer nisu vezane za određen običaj i izvode se u bilo 
kom trenutku. Te promene se mogu objasniti, kako prirodnim razvojem narodne 
muzike, tako i sve većim izražajnim mogućnostima instrumentalista; ali i u takvim 
slučajevima izvođači, najverovatnije nesvesno, ostaju verni aksak ritmu daktiloidnog 
oblika. Jedno pravilo ostalo je, međutim, još uvek na snazi: za razliku od vojvođanskih 
Rumuna erdeljskog porekla, kod kojih se aksak ritam pojavljuje najčešće u melodijama 
tradicionalne igre ardeleană 10/16 (4+3+3), kod Rumuna banatskog porekla on je 
tipičan za melodijsku strukturu igre De doi 7/16 (3+2+2) (Fracile 1996: 150–151; Lelea 
1995: 109–110).

 Analizom notnih zapisa tradicionalne muzike Srba u Vojvodini, u prvoj 
polovini xx veka, može se konstatovati da se metroritmički obrasci aksak ritma 
veoma retko sreću, i to, obično, u pesmama ili melodijama narodnih igara preuzetih 
iz nevojvođanskog folklornog područja. Miodrag Vasiljević smatra da se „i među 
vojvođanskim melodijama mogu naći primeri trosložnih taktova od osam delova“, 
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8/8 (3+2+3), te da se pesma Oj, savice, tija vodo ’ladna, koju je objavio 1953. godine, 
pevala na celoj teritoriji Vojvodine (Васиљевић 1953: xxxII).9  

U drugoj polovini xx veka svedoci smo intenzivnijih etnomuzikoloških 
istraživanja u Vojvodini. Objavljeno je nekoliko notnih zapisa u kojima se mogu 
uočiti i pojedini metroritmički obrasci aksak ritma. Daktiloidni oblik zabeležen 
je u čuvenoj srpskoj tradicionalnoj igri Žikino kolo, u 7/8 (3+2+2) ili 7/16 (3+2+2) 
taktovima. Poznato je da to nije autohtona vojvođanska igra (Rakočević 2011: 591–
596) već je prihvaćena iz Srbije putem procesa akulturacije, migracijom stanovništva 
ili na neki drugi način. Mada ređe, u Vojvodini se pojedini metroritmički obrasci 
aksak ritma mogu zapaziti i u repertoaru srpskih estradnih instrumentalista, čije su 
melodije uglavnom preuzete iz drugih kultura (npr. Nova Makedonka u 7/16 [3+2+2], 
Makedonsko oro u 11/16 [2+2+3+2+2], [Ivkov 2008:182–187]). Međutim, ove i slične 
pojave ne mogu se smatrati odlikom tradicionalne muzike Srba u Vojvodini.10 Osim 
ritmičkog sistema parlando rubato (ređe giusto silabic), tradicionalna muzika Srba 
u Vojvodini zasnovana je pretežno na distributivnom ritmičkom sistemu dvodelne, 
četvorodelne, a ređe, trodelne metričke podele. Na osnovu analize notnih zapisa u 
dostupnim publikacijama drugih nacionalnih zajednica, vidi se kako se slična pojava 
uglavnom javlja i u tradicionalnoj muzici Slovaka, Mađara, Rusina i Bunjevaca u 
Vojvodini.11 Drugim rečima, metroritmički obrasci aksak ritma najviše su zastupljeni u 
tradicionalnoj muzici Rumuna, a verujem i Makedonaca u Vojvodini, što će potvrditi, 
nadam se, buduća etnomuzikološka istraživanja.

9 Varijantu iste pesme M. Vasiljević je zapisao u Sremu, godinu dana ranije, tj. 1952. godine, s tim da se 
prvi melostih otpeva u 8/4 (3+2+3), a drugi u 10/4 (3+2+2+3) taktu (Васиљевић 2009:27). Jasno je 
da ova pesma nije tipična za tradicionalnu muziku Srba u Vojvodini. U traganju za ovom pesmom u 
raznim publikacijama srpskog folklora sa prostora Vojvodine (preko 700 srpskih pesama) ona nije 
do sada identifikovana (Fracile 1987: 145–270: Ракочевић 2002: 139–350; Костић 2009: 19–352; 
Rakočević 2011).

10 Verujemo da će ubuduće etnomuzikološka istraživanja utvrditi prisustvo metroritmičkih obrazaca 
aksak ritma i u tradicionalnoj muzici Makedonaca u Vojvodini. 

11 Upor. Ferík 2004: 23–448; Filip i dr. 1996: 45–421; Ernö 1962: 13–71; Онуфрий 1953: 1–63; 
Онуфрий 1954a: 1–61; Онуфрий 1954b: 1–62; Babić 2007: 15–59.
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b) severoistočna srbija
U muzičko–folklornoj građi severoistočne Srbije zabeleženo je više oblika 

metroritmičkih obrazaca aksak ritma nego u tradicionalnoj muzici multikulturne 
Vojvodine. Na prvi pogled se može uočiti evidentna razlika u samoj metroritmičkoj 
pulsaciji: daktiloidni oblik aksak ritma tipičan je za Vojvodinu: 7/16 (3+2+2) ili 10/16 
(4+3+3), dok je anapestoidni oblik karakterističan za severoistočnu Srbiju 7/16 (2+2+3) 
ili 7/8 (2+2+3). Reč je o prvoj kategoriji melodija u kojima se oseća dosledna pulsacija 
jednog od oblika metroritmičkih obrazaca aksak ritma tokom celog izvođenja. 

Ritam 2, severoistočna Srbija

      

         

      





 




       










              
  

  
   

Severoistočna Srbija
Homolje, Crnorečje, Bor, Sokobanja, Zaječar, 
Negotinska i Timočka krajina
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Dok se u Vojvodini navedeni metroritmički obrasci pretežno javljaju u 
muzičko–folklornoj praksi Rumuna, u severoistočnoj Srbiji prisutni su prvenstveno u 
tradicionalnoj muzici Vlaha a, u nešto manjoj meri, i Srba. činjenica je da se u ovom 
delu Srbije već duže vreme primećuje snažan proces akulturacije između srpskog i 
vlaškog stanovništva. Tako se mogu objasniti uzajamni uticaji i prožimanja materijalne 
i duhovne kulture. U tom smislu, etnomuzikolog Dragoslav Dević primećuje da je 
poznato vlaško kolo Šokeće „omiljeno u srpskim selima, dok je vlaška igra keser 
preneta u crnorečje iz Negotinske Krajine“, te da su isto tako vlaške igre, npr. Davorike 
dajke, Vlajna, Vlaški „odomaćene u srpskim selima“ (Девић 1990: 91).

Na osnovu analize notnih zapisa može se konstatovati da je anapestoidni 
oblik najučestaliji metroritmički obrazac aksak ritma u vlaškim i srpskim pesmama 
i melodijama narodnih igara, bilo u vidu 7/16 (2+2+3) ili u nešto sporijem tempu, ali 
s identičnom pulsacijom 7/8 (2+2+3). Vlaška igra, ritualno kolo Rusalje – Povratak iz 
transa – jedan je od najočitijih primera da je ovaj metroritmički obrazac prisutan i u 
obrednim igrama, kao i u tradicionalnoj vlaškoj igri Joc bătrânesc, što u prevodu znači 
starinska igra.

Vidi: Notni primer 2, Joc bătrânesc
Isti metroritmički obrazac zabeležen je i u drugim vlaškim igrama: Dalja, 

Tamuja, Cigankuša, Urzekuca (Васић, Големовић: 2005: 21, 25, 29, 53), zatim u veoma 
omiljenoj igri Op–zdrn–zdrn, koja je zabeležena i u Negotinskoj i u Timočkoj Krajini 
(Васић, Големовић: 1997: 39) i druge.

U srpskoj tradicionalnoj muzici anapestoidni oblik javlja se u svatovskim 
pesmama: „kad mlada daruje“ (Миљковић 1978: 106), u pesmama na prelu – 
„sedenćarskim“ (Манојловић 1953: 65), a najviše u pesmama uz igru i u melodijama 
narodnih igara na području Sokobanje (katanka, keser – Ранковић 2001: 140–145, 
177), crnorečja (Ripaljka – Девић 1990: 228), te Negotinske i Timočke Krajine 
(Pčeško, Cigančica, Laskavac, klekucanka – Васић, Големовић: 1997: 47, 99, 128, 140). 
Pojedine od navedenih igara (npr. katanka, keser, Laskavac, Cigančica) sreću se i u 
drugim folklornim područjima severoistočne Srbije, pa čak i šire. 

Jedini primer u daktiloidnom obliku aksak ritma 7/16 (3+2+2) zabeležen je 
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u Slatini (Васић, Големовић: 1997: 34)12. Reč je o vlaškoj igri Pe picior (Na nozi), 
kao zajedničkom morfološkom elementu s rumunskim banatskim igrama iz Srbije 
i Rumunije (Фрациле 1994: 38–39). Zanimljivo je istaći da je rumunsku igru pod 
istim nazivom Pe picior zabeležio i Trandafir Žurjovan (Trandafir Jurjovan), kod 
vojvođanskih Rumuna erdeljskog porekla iz Ovče, takođe u daktiloidnom obliku 
aksak ritma; melodijski tip se, međutim, potpuno razlikuje (Jurjovan 1883: 310). 

& 167 œ jœ œ jœ œ>>> œ œ. œ jœ œ> œ œ.. jœ# œ jœ œ> œn œ œ œ œ œ jœ
>
œ> œ



& œ jœ œ jœ œ>>> œ œ. œ jœ œ>> œ œ œ jœ œ> œ œ. œ œm œ

& œ jœ œ jœ œ>>> œ œ. œ jœ œ>> œ œ.. jœ# œ jœ œ> œn œ œ œ œ œ œ> œ


& œ jœ œ jœ œ>>> œ œ. œ jœ œ>> œ œ œ jœ œ> œ œ œ jœ>m ≈

& jœ# œ œ œ>m œ œ œ jœ œ> œ œ œ jœ œ> œ œ œ jœ>m ≈

& jœ# œ œ œ œm œ œ œ jœ œ> œ œ œ jœ œ> œ œ œ œ>m œ

  2. Joc bătrânesc

 = 66

CD 02XI2002/6
Snimio i transkribovao: N. Fracile

Slobodan Marković 69 g., violina
Krajova, 02. XI 2002.
 

Mada ređi, metroritmički obrazac aksak ritma s pulsacijom 2+3 zabeležen 
je u vlaškim melodijama za igru kao 5/16 (2+3) npr. Todorka skimbata (Promenjena 
Todorka), Todorka rara (Retka Todorka) (Васић, Големовић 2005: 17, 19), a u srpskim 
kao 5/8 (2+3), to znači u nešto sporijem tempu – takve su melodije Rečka, spletka, 

12 To ne znači da ne postoje i drugi takvi primeri, ali je sigurno da oni nisu reprezentativni za vlašku 
tradicionalnu muziku.
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kocćeska (Васић, Големовић 2005: 95–96, 134, 149). 
 četvorodobni metroritmički obrazac aksak ritma, u kojem produžena doba 

zauzima poslednje mesto 9/8 (2+2+2+3), zabeležen je u vlaškim melodijama za igru 
Petulušu (Ambarčić), Uora pesme pićor (Kolo preko noge) i skinđija (Васић, Големовић 
2005: 38, 40).

c) Jugoistočna srbija 
Najraznovrsniji i najučestaliji metroritmički obrasci aksak ritma zabeleženi su 

u tradicionalnoj muzici jugoistočne Srbije. Uvidom u notne zapise Stevana Mokranjca, 
Vladimira Đorđevića, sestara Ljubice i Danice Janković, Miloja Milojevića, Miodraga 
Vasiljevića, Olivere Vasić i Dimitrija Golemovića, Marinka Popova, te u diplomski 
rad Gordane Roganović (vidi literaturu) može se uočiti velika raznovrsnost 
metroritmičkih obrazaca aksak ritma, od dvodobnih do četvorodobnih, s različitim i 
veoma zanimljivim pulsacijama.13 

Ritam 3, jugoistočna Srbija

13 Pojedine melodije u kojima se javljaju više od dva melodijska obrasca, a koje ne ukazuju na posto-
janje aksak ritma ili nisu verodostojno transkribovane, ne predstavljaju predmet istraživanja ovog 
rada. 



203

œ œ œ œ œ ‰ j
œ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰

œ œ œ œ œ œ œ ‰ j
œ ‰ j

œ ‰ œ œ œ œ œ ‰ œ

œ œ œ œ œ œ œ
j

œ
j

œ .
j

œ ≈ r
œ ≈ r

œ ≈ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ Œ j
œ Œ j

œ ‰ .œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ .
j

œ
j

œ
j

œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ ‰ j
œ ‰ j

œ ‰ j
œ ‰ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ
j

œ
j

œ
j

œ .
j

œ

Jugoistočna Srbija
Krajište, Nišava, Svrljiška kotlina, Leskovačka Morava, Vranjsko polje















 

 

 

 









Navedeni metroritmički obrasci javljaju se u melodijama obrednih igara 
(Рогановић 2002: 9–10), u obrednim, pečalbarskim i lirskim pesmama (Васиљевић 
1950: 129, 251, 21), a najviše u pesmama uz igru i melodijama narodnih igara (Popov 
2001: 30, 32, 50–51). Jedan od najzastupljenijih metroritmičkih obrazaca na Kosovu 
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– pored anapestoidnog i, ređe, četvorodobnih oblika – jeste daktiloidni oblik aksak 
ritma. 

      

         

         

            

            

Kosovo
Prizren, Peć, Metohija, Goranska župa, Kosovo polje, Gornja Morava sa Gnjilanom





















Ritam 4, Kosovo
Daktilski oblik identifikovan je u gotovo svim folklornim žanrovima ovog kraja 

zabeleženim u knjizi Miodraga Vasiljevića14: u ljubavnim, pečalbarskim, uspavankama, 
porodičnim i rodoljubivim pesmama, kao i u obrednim svadbenim pesmama i 
svadbenim igrama s pevanjem (Васиљевић 1950: 21, 92, 100, 104, 114, 129, 163). 
Ovde treba dodati i zapise s Kosova i Metohije Miloja Milojevića i sestara Danice i 

14 „U avgustu 1946. godine obišao sam Prizren, Goransku Župu, Podrimu, Metohiju i deo Drenice, a u 
julu 1947. godine Kosovo Polje, Sirinićku Župu i Gornju Moravu sa Gnjilanom“ (Васиљевић 1950: 
17–195).
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Ljubice Janković, u 3/4 taktu, koji, najverovatnije, takođe pripadaju daktilskom obliku 
aksak ritma (Милојевић 2004: 127; Јанковић 1937: 165). Mnoge od tih pesama, npr. 
Goranine, ćafanine, koju je zabeležio Milojević u Prizrenu, u trećoj deceniji xx veka,15 
od pedesetih–šezdesetih godina xx veka izvode se u narodu, ali i za potrebe programa 
RTV Beograd u 7/8 (3+2+2)16. Drugim rečima, u odnosu na ostala folklorna područja 
jugoistočne Srbije, folklorna regija Kosova, naročito u mestima u kojima je M. 
Vasiljević izvršio svoja etnomuzikološka istraživanja, jedinstvenija je i prepoznatljivija 
i u pogledu metroritmičkih obrazaca aksak ritma, a naročito po arhaičnosti i lepoti 
muzičko–folklorne građe (Васиљевић 1950: 17–195). Iako su mnogi istinski nosioci 
folklorne muzike s Kosova napustili svoja vekovna ognjišta, naročito nakon 1999. 
godine, oni i danas, širom Srbije, duboko u duši čuvaju svoje folklorno blago „kao 
zenicu oka svoga“.17

Notni primer 3, Gusta mi magla padnala

  


 
   

Гу ста ми

  

ма гла

 

пад на

 
    

ла, мо ре,    

   
   

Гу ста ми

  

ма гла

 
  

пад на

 

ла,  

3. Густа ми магла паднала

Штрпце
Васиљевић: 1950:137, пр. 268.

15 Ne zna se tačno koje godine je zabeležio ovu pesmu ali je sigurno da je Milojević sakupio narodne 
pesme za vreme školskog raspusta u periodu 1927–1930. godine. Na pitanje predstavnika domaće 
štampe: „Kakav je cilj vašeg melografskog rada?“, Milojević je odgovorio: „Prvo naučna studija, a 
zatim obrada melodija za glas i klavir“ (Milojević 2004: 10).

16 Mara Đorđević, Pesme sa kosova i Metohije, cD 404849, snimak 17. Autor izdanja: Aco Dogandžić. 
Beograd: Radio–televizija Srbije. 

17 Prema izjavi Jadranke Antić–Jagličić, profesora solfeđa u Srednjoj muzičkoj školi u Kraljevu, od 
koje sam zabeležio nekoliko izvanrednih pesama s Kosova u daktilskom obliku aksak ritma, među 
kojima i omiljenu pesmu Gusta mi magla padnala, čiji je melodijski tip gotovo identičan kao u 
zapisu M. Vasiljevića (MD4, Kraljevo, 26. 05. 2003). Jadranka Antić–Jagličić rođena je 04. 10. 1956. 
godine u selu Dojnice kod Prizrena. Dragocenu građu zabeležio sam i od njene tetke Vidosave 
Antić–Simić, iz istog mesta, rođene 1944. godine. 
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Anapestoidni oblik, u kome produžena doba zauzima poslednje mesto 7/8 
(2+2+3), odnosno 7/16 (2+2+3), jedan je od najzastupljenijih obrazaca aksak ritma 
u folklornim područjima jugoistočne Srbije, naročito duž Bugarske granice ili u 
njenoj blizini (npr. Krajište, Nišava, Svrljiška kotlina, Leskovačka Morava, Vranjsko 
polje, Bujanovac i dr.).18 Ovaj metroritmički obrazac prisutan je u obrednim i lirskim 
pesmama, u melodijama igara starijeg sloja Krajišta, kao što su staroselsko, Pešečki ili 
Pešačka, Cone, mome, Cone, Rčenica (Рогановић 2002, primeri 116, 89, 81, 87), kao i u 
melodijama narodnih igara Pirotskog polja Šamka, klecka i druge (Васић и Големовић 
2001: 31–32). 19 Eleno, mome, Eleno jedna je od najomiljenijih i najrasprostranjenijih 
pesama uz igru (odnosno igra) u jugoistočnoj Srbiji. 

Notni primer 4, Eleno, mome

   




          





         

  
    


    


    


    

         





         






  


     








  







  







Postoji mišljenje da se ona izvodi na vrlo sličan način u jugozapadnom delu 

18 On je takođe zabeležen i na Kosovu, ali je znatno manje zastupljen nego daktiloidni oblik.
19 Putem procesa akulturacije, identičan metroritmički obrazac identifikovan je i u Vojvodini, kod 

mladog, školovanog, svirača na gajdama Slobodana Trkulje, koji u svom repertoaru ima više tradi-
cionalnih melodija iz jugoistočne Srbije (Fracile 2004: 147).
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Bugarske, severoistočnom delu Makedonije i u susednoj Grčkoj (Рогановић 2002: 
69). Zbog preplitanja raznih uticaja, njena metroritmička struktura nije uvek ista. 
Najviše primera ove pesme i „višetradicionalne“ melodije za igru Eleno, mome, Eleno u 
jugoistočnoj Srbiji, zasnovano je na anapestoidnom obliku 7/8 (2+2+3), odnosno, 7/16 
(2+2+3) 20, a ređe na daktilskom 7/16 (3+2+2), to jest na simetričnoj metroritmičkoj 
strukturi, u 2/4 taktu (Рогановић 2002, primeri 112,111). 

Pored daktilskog i anapestoidnog oblika u jugoistočnoj Srbiji, uključujući i 
Kosovo i Metohiju, ima dosta pesama i melodija tradicionalnih igara koje se izvode u 5/8 
taktu, najčešće s pulsacijom 2+3, npr. Podlituška, Niknalo belo cvetiče (Popov: 2001:30; 
Васиљевић 1950: 60), a ređe sa strukturom 3+2, Pipirevku majka budi (Васиљевић 
1950: 182). Od složenijih oblika, najučestaliji je četvorodobni metroritmički oblik 
aksak ritma, u kojem produžena doba zauzima poslednje mesto 9/8 (2+2+2+3) ili 9/16 
(2+2+2+3). Izvestan broj takvih primera zabeležen je u blizini bugarske granice (npr. 
Krajište), među njih spada i čuvena bugarska melodija za igru Pajduška (Рогановић 
2002, primer 74; Popov 2002: 26, primer 4a), zatim na Kosovu, sa istom pulsacijom, ali 
u 9/8 taktu, npr. Tri devojke zapevale, (Васиљевић 1950: 46) ili s produženom dobom 
na drugom mestu 9/8 2+3+2+2, npr. Pošla mi sutka na vodu (Васиљевић 1950: 34). 
Iako ređe, zabeleženi su i metroritmički obrasci s drugim pulsacijama aksak ritma 
poput 8/8 (3+2+3) npr. u ljubavnoj pesmi Ori, Lešo, be dejče (Васиљевић 1550: 44), 
kao i 10/8 (2+3+2+3), u „posleničkoj igri“ Mori, Pavke, Donjomoravke (Васиљевић 
1950:183), te petodobni metroritmički obrazac 11/8 (2+2+2+2+3), u pesmi Gde si bila, 
mori, ćero (Васиљевић 1950: 186).

II. Druga kategorija melodija nije do sada identifikovana u tradicionalnoj 
muzici Vojvodine već samo u tradicionalnoj muzici severoistočne i jugoistočne Srbije, i 
to u svega nekoliko analiziranih primera. Međutim, alternacija dva različita asimetrična 
metroritmička obrasca aksak ritma u okviru jedne melodije daje neuobičajenu 
pulsaciju i poseban šarm, što predstavlja još jedan vid bogatstva i raznovrsnosti metrike 
i ritmike u muzičko–folklornoj građi jugoistočne i severoistočne Srbije. Uočene su dve 
vrste takvih melodija: 

20 Više o tome vidi: Popov 2001: 69.
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a) prvi deo melodije izvodi se npr. u 5/8 (2+3) taktu, a drugi u 7/8 (2+2+3): 
Šokec, Pop Marinkovo kolo (Девић 1990: 227) i 

b) melodije u kojima dolazi do naizmenične alternacije dva različita 
metroritmička obrasca tokom celog izvođenja, npr. 7/16 + 9/16: svadbeno kolo (Девић 
1990: 226). 

Zanimljivo je istaći da identičnu metroritmičku strukturu i pretežno isti 
melodijski tip ima i veoma omiljena melodija za igru Šokec kod Srba, odnosno Šokeće 
kod Vlaha iz crnorečja, koja se i danas rado izvodi na raznim muzičko–folklornim 
manifestacijama širom Srbije.

Notni primer 5, Šokec
Takvih primera ima znatno više u bugarskoj tradicionalnoj muzici, koja je 

sigurno značajno uticala na muzičko–folklornu građu i severoistočne i jugoistočne 
Srbije. 

    

         


       

         
        

        
        

 

5. Шокец
Криви Вир
Девић 1990:227, пр. 156 = 260

III. Treća kategorija melodija, u kojoj dolazi do alternacije dva metroritmička 
obrasca različitih ritmičkih sistema manje je prisutna u tradicionalnoj muzici 
multikulturne Srbije. Kao relativno nova pojava u izvođenju pojedinih tradicionalnih 
pesama i melodija narodnih igara, koje su se ranije izvodile (u celosti) u aksak ritmu, 
javlja se kombinacija dva ritmička sistema u okviru jedne pesme: aksaka i distributiva. 
U ovom slučaju nije reč o spontanoj alternaciji dva metroritmička obrasca ili više njih, 
već, najverovatnije, o uticaju radija i televizije (ili umetničkih rukovodilaca KUD–ova, 
naročito koreografa), tj. profesionalnih muzičara i izvođača narodne muzike, koji 
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svesno žele da unesu određene promene u te pesme ili melodije narodnih igara, u ovom 
slučaju ritmički, ali i dinamički kontrast, kako bi one privukle veću pažnju ljubitelja 
tradicionalne muzike. Reč je o pesmama uz igru, koje su se ranije najverovatnije 
izvodile u celosti u aksak ritmu; prvi deo pesme obično zadržava aksak ritam, npr. 
7/16 (3+2+2), dok se drugi peva u distributivnom ritmičkom sistemu, npr. 2/4 ili 4/4 
taktovima. Slični primeri zabeleženi su, kako u tradicionalnoj muzici vojvođanskih 
Rumuna i Makedonaca u Makedoniji (Фрациле 1994: 43–44; Васиљевић: 1953: 134), 
tako i u instrumentalnoj muzici crnorečja u Srbiji (Девић 1990: 228).

Notni primer 6, Mešano

   



 






   





    

     




  



 





   


     


     




   
     



      

           









6. Мешано

 = 480

 = 160

Јабланица
Девић 1990:228, пр. 159.

Zaključak
Prisustvo i učestalost aksak ritma treba posmatrati kroz prizmu istorijskih, 

društveno–ekonomskih i kulturnih dešavanja i promena u Srbiji, migracija i 
kolonizacija stanovništva, procesa akulturacije i, ne na poslednjem mestu, uticaja 
radija i televizije. Na osnovu analize objavljenih notnih zapisa tradicionalne muzike 
iz centralne i zapadne Srbije, može se konstatovati da se aksak ritam pojavljuje veoma 
retko, i da je on netipičan za ove dve folklorne oblasti (Фрациле 1994: 36–37, Popov 
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1997, 1998, 2000a, 2000b). To se isto može reći i za tradicionalnu muziku Vojvodine 
(Bačka i Srem), ali ne i za muzičko–folklornu građu Rumuna u Banatu, gde je 
asimetričan ritam ostao kao prepoznatljivo, vitalno obeležje i, naravno, zajednička nit 
s folklornom baštinom Rumunije.

Bogatstvo i raznovrsnost metroritmičkih obrazaca aksak ritma u tradicionalnoj 
muzici Srba, Makedonaca i Bugara, u jugozapadnoj i severoistočnoj Srbiji, rezultat su 
dugogodišnjeg zajedničkog življenja, te procesa akulturacije i prožimanja kultura u 
ovim folklornim oblastima. Otuda i nastajanje različitih ili čak istih naziva pesama i 
melodija tradicionalnih igara u jugoistočnoj i severoistočnoj Srbiji (npr. Eleno, mome, 
Eleno, Rčenica, Bugarka, Pajduška), s identičnom pulsacijom metroritmičkih obrazaca 
aksak ritma, kao zajedničke niti s tradicionalnom muzikom Makedonije i Bugarske. 

Najučestaliji i najraznovrsniji metroritmički obrasci aksak ritma zabeleženi 
su duž državne granice Srbije s Rumunijom, Bugarskom i Makedonijom, s tim 
da najveći broj melodija pripadaju prvoj kategoriji, jer se u njima oseća dosledna 
pulsacija jednog metroritmičkog obrasca aksak ritma, od početka do kraja melodije. 
Njihova metroritmička stabilnost ukazuje na kontinuitet, vitalnost i arhaičnu lepotu 
folklorne građe, koju su istinski nosioci folklora (nesvesno) preneli s kolena na koleno. 
To je najbolji dokaz da i u ovim uslovima folklor nastavlja da živi, da se oplođuje, 
svakako dobija nove elemente, ali i čuva svoje iskonske korene. Izvođači verni tradiciji 
nisu svesni asimetričnog ritma s kojim su se rodili i s kojim žive. On im je u krvi i 
takav prenose budućim generacijama. Sve to ukazuje na snažne istorijske i kulturne 
veze balkanskih naroda i predstavlja dokaz za tvrdnju da i tradicionalna muzika 
pripada zajedničkom balkanskom nasleđu. Verujemo da će buduća etnomuzikološka 
i muzikološka istraživanja u multikulturnoj Srbiji ukazati na to da postojanje 
metroritmičkih obrazaca aksak ritma i u umetničkoj i zabavnoj muzici, te u džezu 
i „world music“, predstavlja zlatnu nit koja spaja muzičko–folklorno, ali i ukupno 
muzičko stvaralaštvo više naroda u ovom delu jugoistočne Evrope 21.

21 I ovom prilikom najsrdačnije zahvaljujem profesoru Nenadu Ostojiću na tačnim i veoma korisnim 
sugestijama i komentarima koje mi je pružio prilikom pisanja ovog rada.
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Nice Fracile

METRO–RhyThMIcAL PATTERNS OF ThE aksak RhyThM IN MULTIcULTURAL 
SERBIA AS A cOMMON ThREAD wITh ThE FOLKLORES IN ThE NEIGhBOURING 

cOUNTRIES
Summary

 
The presence and frequency of the aksak rhythm should be viewed from a number 

of angles, taking into account the historical, socio–economic and cultural events and changes 
that have taken place in Serbia, plus the migrations and/or colonizations of population, the 
acculturation process and, last but not least, the role and effects of mass media. 

After a survey of the published notation literature for the traditional music of central 
Serbia and western Serbia, the conclusion is that the aksak rhythm in these regions occurs 
quite rarely, as it is atypical in the two folkloric areas (Фрациле/Fracile 1994:36–37, Popov 
1997, 1998, 2000a, 2000b). The same can be said of the traditional music in Vojvodina (the 
Bačka and the Srem, two of its three sub–regions), yet not of the musical–folklore heritage 
of the Romanians and Macedonians in the Banat sub–region. For in the Banat, asymmetrical 
rhythm has continued to be a vital identity–marker of these peoples, and their common thread 
with the folklore heritage of Romania and [the Former yugoslav Republic of] Macedonia 
respectively, their ancestral countries. 

As to the aksak rhythm in Southeastern Serbia and Northeastern Serbia, the rich scope 
and diversity of its metro–rhythmical patterns have resulted from the age–long creative output, 
life in shared communities and cultural cross–influences among the Serbs, Macedonians and 

METRORITMIčKI OBRAScI aksak RITMA U MULTIKULTURNOJ SRBIJI ...
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Bulgarians in those folkloric areas. Their metro–rhythmical stability reveals the continuity, 
vitality and the archaic beauty of the folklore heritage which has unconsciously been passed 
down over many generations of genuine protagonists of folklore. That is the most convincing 
evidence that the folklore keeps surviving even in these conditions, while bearing fresh fruit 
and some novel elements, yet preserving the oldest ancestral roots. For, the musicians who 
practise their traditions are not aware of the asymmetrical rhythm they were born with and live 
with. Simply, it is their inborn feature, it ‘flows as part of their blood’, and as such it is further 
passed to the future generations. All this shows how strong the cultural bonds of the Balkan 
peoples are, proving that the musical culture makes part of the Balkan heritage they share in 
common. 
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Немања Ј. Радуловић (1978)1                   УДК: 821.163.41.09:398
Филолошки факултет, Београд

ОДРЕђИВАЊЕ СУДБИНЕ У ФОЛКЛОРНИМ НАРАТИВИМА  
Уводна епизода између стабилне наративне схеме и  

етнографске стварности.2

У раду ће бити анализирана уводна епизода предања и приповедака 
о судбини (АТU 930, 930A, 931, 934 те контаминација коју можемо 
одредити као тип „Усуда“). У различитим типовима и жанровима уводна 
епизода је углавном иста, што свакако долази од везе с веровањем: три 
суђенице изговарају судбину новорођеном, при чему одлучујућу реч има 
последња. (За ову прилику занемарићемо мање учестале конкретизације 
схеме, нпр., када се јављају два мушка демона судбине и сл.). Схема с једне 
стране преузима елементе веровања (подједнако архаичних по карактеру 
и живих по функцији) а с друге стране их уклапа у законе нарације. Та 
„основна схема“ одговара некима од најчешћих закона композиције 
усменог текста који се срећу у прози и лирици и чије је порекло несумњиво 
старо – обликовање текста према тројној схеми. Елементи веровања биће 
анализирани (време појаве суђеница: ноћ, поноћ, њихов број: три, седам, 
место појаве: оџак) али закључак ће показати како у обликовању наративно 
има барем подједнако важну улогу као и етнографско.

Суђенице, веровање, аналогијско мишљење, тројна схема.

Уводни део приповедака и предања о судбини (АТU 930, 930А, 931, 934) 
углавном је исти, тако да је оправдано разматрати га посебно, као заједничку, чак 
вероватно и основну схему (на коју се, наравно, у каснијем приповедном току 
различитих типова и самих варијаната могу настављати различите епизоде). 

1 nem_radulovic@yahoo.com 
2 Рад је део пројекта „Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду“ (бр.178011) који 

финансира Министарство науке и просвете Републике Србије.
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Та уводна и заједничка схема садржи оно што и јесте најважније у овој групи 
наратива: само одређење судбине. Оно се дешава ноћу, односи се на новорођено 
дете, а одређење изговарају натприродна бића, најчешће суђенице. Овај увод 
истовремено обухвата стабилан хронотоп (одакле се пружа крак према веровању 
као извору и моделу обликовања), али укључује и неке наративне поступке; 
управо те поступке, као и њихов однос према веровању, размотрићемо у овом 
раду.

 Појављивање суђаја крај новорођенчета дешава се ноћу. Али носиоци 
радње углавном су гости, ретко неко од домаћих, тј. од чланова породице. 
Користећи Пропове термине, рецимо да гост може испуњавати функцију 
помоћника (АТ 934 где покушава у каснијем току радње да спасе јунака од преране 
смрти) и функцију противника (АТ 930 – богаташ покушава да спречи да му 
новорођени постане зет3, 930А – гост покушава да убије новорођену девојчицу 
која му је предодређена за супругу). Функција зависи од типа приповетке. 
Примарна је, у основној схеми, функција госта као неког ко чује пророчанство, 
ко на одређен начин ступа у контакт с натприродним бићима – углавном 
непланиран. У каснијем току гост је онај који спроводи контраакцију, како год 
сама контраакција била конкретизована4. До варирања долази у зависности од 
тога да ли контраакција иде у прилог новорођеном или на његову штету. 

Могу ли се у улози госта–странца, тј. у његовом значају за развој радње и 
контакту с вишим силама, наслутити и древне представе везане за гостопримство, 
наиме прежитак веровања да је гост прикривено божанство које долази 
смртницима? Осим примера Филемона и Баукиде из грчке митологије, познато 
је помињање у Делима aпостолским (14, 12). Апостоле грађани доживљавају 
као богове у посети, што сведочи о живости тог веровања и у позној антици. 
И у Старом завету помињу се анђели као гости (повест о лоту, постање), а 
Аврамово гостољубље обухвата и антропоморфизацију Јахвеа, који се појављује 
као гост. Чајкановић разматра ову појаву у склопу истраживања српских обичаја 

3 О томе смо писали детаљније у: Радуловић 2010.
4 Контраакција је стабилан део и приповедака и предања о судбини, као што је показала Н. 

Милошевић–ђорђевић (вид.)
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те госта – што је за ову тему важно – сматра епифанијама предака (Чајкановић 
1994 1: 261–291). Управо ово помињање предака подсећа на постојање хтонског, 
предачко–родовског слоја у веровањима о судбини. Наиме, неке етнолошке 
теорије објашњавају да су суђенице управо предачка божанства, демони рода 
(нпр., Schneeweiss 1961: 5; Николић–Стојанчевић 1974: 422) чак и да су култ који 
ни у паганско доба није припадао званичној религији (Schmaus 1971: 245–246).

Али овде долази до одређене колизије. Као да је присутна двострука 
епифанија: јављају се демони судбине и јавља се гост који такође може 
представљати епифанију. Aко је код присуства демона судбине предачки слој 
јаснији, код госта је задатак реконструкције још захтевнји. Но, још је важније 
истаћи да се овај претпостављени слој активира у зависности од типа приповетке. 
Наравно, подстрек за обликовање оваквог увода не може се искључиво 
архаизовати, јер су увод и сама теофанијска представа о гостопримству 
карактеристични за легенде о путовању светитеља, али и за многе шаљиве приче. 
У легендама и предањима, као и у шаљивим причама, то су најчешће Бог (или 
Христос) и Свети Петар5, а као локална варијација Свети Сава се као путник 
јавља у низу легенди, етиолошких и културноисторијских предања. Обликовање 
оваквог увода је, значи, у многим варијантама могло настати по угледу на друге 
прозне жанрове. Теофанијски елемент се задржава (макар то било такође само 
због преузимања увода из жанра легенде/предања) у оним варијантама које 
се приближавају легенди, или где барем у уводу наступају светитељи или Бог, 
најчешће у типу Алкесте. Стара представа о госту као прерушеном божанству, 
која лежи у основи овог мотива, добија нови смисао у причању о судбини (и често 
додатно и у хришћанској стилизацији). Блиске су томе и варијанте с просјацима 
(нпр., „божјак“ – расковник); још код Хомера се помиње да просјаци могу бити 
прерушени богови, а тип прерушавања сасвим одговара и хришћанској етици 
(детаљније о томе поводом групе песама и прозних текстова о богатом Гавану 
у: Милошевић–ђорђевић 1971: 266–281). Оне приближавају текстове жанру 

5 Мада се, примера ради, помиње да је у немачком фолклору тројство женских ликова, 
наследница богиње, где би спадале и суђенице, замењено на култним местима, попут извора, 
управо Св. Петром (Derungs Früh 2008: 37).
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легенде, али носе и изворно религијски смисао прерушавања божанства. У 
виду просјака, божанство тестира гостољубивост, и у складу с тим награђује 
или кажњава. И у самој стварности патријархалног и традиционалног начина 
живота гост је изузетно поштован. Како је тај податак довољно познат, само 
ћемо поменути да и прозни текст преноси ту норму (нпр., коментар да је грехота 
не примити путника – Златковић бр. 163).

Варијанте у којима се лопов случајно затекне на месту доласка суђеница 
(нпр., Шаулић 342–24) делују као каснија обрада, усмерена ка одређеној 
напетости и занимљивости приповедања. У њима се још више истиче одсуство 
обредности.

У типу Алкесте (подврста АТ 934 где невеста поклањањем својих година 
спасава осуђеног младожењу) задржава се дејство натприродног лика, али је 
и његова моћ да промени судбину ограничена – кључна је улога саме невесте. 
Просјак само може да чује судбинску одлуку, али не може да утиче на њу, 
контраакција коју спроводи (нпр. у АТ 934) иста је као и контраакција било 
ког другог. Још је јаснија антропоморфизација у другим типовима, где је гост 
трговац или краљ. Наиме, у предањима и легендама, као и у паганским митовима 
о божанском госту, средиште приповедања лежи управо у односу према госту. 
Каснији ток приповедања (заснован, рецимо у легенди, на паралелизму и 
контрасту награде и казне) изведен је из тога како се други понашају према 
госту. У овим варијантама тај мотив је само уводни. Сам карактер госта није 
натприродан, не само да је антропоморфизован без икаквог каснијег откривања 
божанске природе, него може бити и негативан, противник јунака (930А). 

У том смислу може се рећи да се уводни део старог порекла, чији је изворни 
облик задржан у легендама и неким предањима, преосмишљава у наративима 
о судбини. Међутим, у варијантама типа 934 где гост спроводи контраакцију, 
нарочито када је светитељ или просјак, као да је задржано нешто од те изворне 
снаге веровања. Епизода није морала доћи из неке (претпостављене) старине, 
него из другог прозног жанра, али је њен смисао функционалан. 

Још једна појединост заслужује пажњу: док су демони судбине углавном 



221

ОДРЕђИВАЊЕ СУДБИНЕ У ФОЛКЛОРНИМ НАРАТИВИМА  

женски6, гост је увек мушкарац; жена ретко чује разговор, обично је то сестра 
(и тад се радња најчешће дешава ван куће) или, још ређе, мајка. Одређена 
напетост између мушког и женског система као да је заступљена већ у тој 
уводној епизоди. Реализујући се кроз наговештен систем бинарих опозиција, 
овај детаљ наговештава нешто дубљи сукоб мушког и женског, патријархалног 
и матријархалног принципа који ће се у каснијим токовима приповетке 
испољити. (А тај сукоб је најјаснији у оном делу текста где гост ради против 
одлуке суђеница.) 

Поређење текстова с етнографским подацима о обредима везаним 
за одређење судбине (које овде не можемо наводити детаљно) открива више 
разлика, које заправо упућују на предност наративних закона над одразом 
стварности. Обреди везани за дочек суђеница су домаћи, а у уводној епизоди 
се јавља гост–странац. Јер, колико странац био могући бог/предак, толико 
је он као „други“, „туђ“ опасан и нечист, и у култном смислу, између осталог. 
Реконструкција обреда показује да је култ суђеница изворно женски култ, у ком 
учествују жене, бабице, рођаке, породиља. У прозним текстовима изрицање 
судбине слуша мушкарац. Мушкарац ради против судбине независно од тога 
да ли је противник јунака (као у 930) или његов помоћник (934). Нарочито 
се АТ 930 удаљава од етнографске базе, што није ни чудно, пошто је то 
интернационално распрострањен приповедни тип. Заправо би било правилније 
рећи да се суђенице јављају као продор локалног веровања у интернационални 
сиже (уп. Бреднихово [Brednich] запажање како у типу АТ 930/„Богаташ и његов 
зет“/одређење судбине у југоисточној Европи постаје саображено домаћим 
веровањима тако што се уводе женски демони судбине из локалних представа – 
Brednich 1964: 58). Али тај одраз реалија није потпун.

Наиме, најзначајнија разлика јесте одсуство обредности у обреду. 
Организовање дочека суђеница те ноћи, које припада народном обреду, у 
наративима се помиње ретко, а и ту се несумњиво ради о регионално условљеном 
одразу стварности. Примера ради, отац новорођеног позива људе да се почасте, 

6 Постоје и наративи, с потврдом у веровању, где и мушки демони (уриси, удуришњаци итд.) 
одређују судбину (југ Србије, Срби у Хрватској).
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„све их намести по обичају у собу до оне, где је дете спавало и где ће суђенице 
прорицати детету судбину“; трговац остаје будан управо да би чуо судбину (БВ 
27). „По старом обичају трећег дана, детету ваљало је прорећи судбину“; тада 
примају и госта, а један део описа (који су иначе нетипични за ове наративе) 
поклапа се с етнографским подацима: за три дана дете се није смело љуљати 
у колевци, приликом „заљуљивања“ (првог, значи оног које интегрише дете у 
заједницу) прорицана му је судбина (Вељић 171–3). „Спроти обичајо што га имаат 
кај нас дође баба с другим женама и рођакама да заљуљају дете“ (Думба 225–4–2). 
У једној варијанти госта чак не могу да приме јер „су му суђенице детету“ (Радић 
бр. 10). Негде се само ради о сведеном коментару: „та ноћ је била трећа ноћ, а тад 
долазе суђенице“ (Требјешанин 407–70). Ипак, наведени примери су изузеци. 
Мада су типови приповедака и предања спојени с националним веровањима о 
суђајама, сам приказ обреда дочека који је веома развијен, није ушао у текстове. 
Тиме се заправо ствара ситуација неопходна за развој сижеа, о случајном госту 
који случајно чује разговор док остали спавају и тако не стичу знање о будућим 
догађајима.

У једном броју варијаната напомиње се где је гост смештен – или у угао 
или поред пећи; некад се напомиње да поред огњишта није гост него породиља. 
С једне стране је овакво смештање одређено једоставношћу традиционалне куће 
– у којој нема ни просторија, ни кревета, ни преграда. Традиционална кућа није 
имала посебну кухињу, него се састојала од само једног одељења (Николић 1910: 
47; Мићовић 1952: 74), док се и иначе спавало на рогожини, на земљи (Николић 
1910: 95; Павловић 1921: 51).

Али слободни смо да претпоставимо како свако истицање неког елемента 
у иначе једнодимензионалном свету бајке или сажетој нарацији предања има 
одређени смисао. Семантика пећи и угла, реконструисана у веровањима, потпуно 
одговара представама о суђеницама које се јављају у овим приповеткама. На 
јужнословенском терену улогу пећи има огњиште, тако да ове делове куће 
можемо разматрати као еквиваленте, преузимајући понеке закључке изведене 
из источнословенског материјала о пећи.

Религијска семантика пећи/огњишта вишеструка је. Пећ је у тради-
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ционалној кући везана за подземље, свет мртвих, претке. Она је зато место 
преласка у други свет, али је истовремено и место важно за новорођенче, које 
се преко пећи повезује с култом предака. Код Руса, њој припадају запад, север, 
тама, залазак сунца, зато се и гради насупрот улазу (Байбурин 1983: 128). С друге 
стране, она подстиче социјализацију, везу с прецима, жртвоприношење. У 
сваком обреду прелаза има другачију семантику: у обредима приликом увођења 
новорођенчета она представља центар куће, у посмртним обредима је пут у 
доњи свет, у свадбеним, опет, обележава рађајуће начело. При томе се ова веза 
с огњиштем сматра женским послом, који је под заштитом предака (СМ 2001: 
425–426). Рођење детета је заправо његов прелазак из хтонског света „на светло 
дана“, враћање предака из доњег света у породицу, у свет живих. Пећ је везана, 
уже посматрано, не само за опште царство мртвих, него баш за претке рода; зато 
се при свадбеним обредима јавља пећ (млада јој често приноси дарове–жртве), 
преко које се млада интегрише у нови род. Пећ се јавља и приликом интеграције 
детета, приликом његовог преласка из категорије „природних“ у категорију 
„културних“ бића. Податак из Литваније о обавези госта да целива пећ показује 
да је она „фактор породичног/родовског идентитета“. Пећ је тако „епифанија 
митске мајке–куће и мајке–породице“, с коренима још у неолиту и с феминином 
симболиком заступљеном у многим културама, генетски неповезаним (Чаусидис 
и др.).

У привидној различитости ових представа скрива се заправо разноликост 
видова хтонског, с којим су везане и суђенице. Пећ, као носитељ хтонских 
значења, сажима све што је и иначе одлика хтонског:

свет мртвих = свет предака–рода = извор плодности и рађања = мајчинско 
начело = женско начело.

Постоје, дакле, аналошки односи (страни рационалној мисли, али 
карактеристични за митску мисао, за традиционалне системе засноване 
на аналогијама и опозицијама) између пећи (огњишта), жене, мајке, земље 
(подземља).

Сама природа хтонског које даје живот и где живот одлази сједињена 
је и у представи о пећи. Ако новорођенче заправо долази из хтонског света, из 
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света предака, није случајно што ће се на хтонски семантизованом месту јавити 
богиње (које су можда и преткиње). Истовремено, у неким предањима може се 
испољити и друга природа хтонског, она опасна, која узима живот и носи смрт.

Сличне представе се могу открити и иза истицања кућног угла. Угао је 
често табуисан. Рецимо, за Бадње вече ораси се бацају у четири кућна угла и 
не смеју се узети; ако их неко узме избиће му чиреви (Мијатовић 1907: 121). 
Несумњиво је да је реч о понуди прецима (Чајкановић 1994 5: 79) јер Бадњи дан је 
и иначе делимично везан за култ предака; одређена за њих, та храна је табуисана 
и не сме се дирати. (Додајмо да је огњишту и углу сродан праг – стати ногом на 
огњиште или седети на прагу сматра се грехом – Филиповић 1949: 193.) За угао 
су такође везане амбивалентне представе: у њима/испод њих могу пребивати и 
нечисте силе и духови предака. Ћошак „симболизује спољашњу границу куће“ 
(СМ 2001: 547–548). Тиме су углови, као и огњиште, места на којима може доћи 
до контакта с другим светом. Отуда и њихова улога у магији. Док нас веза углова 
с прецима опет не изненађује, наглашавање углова као места нечистих сила има 
своју паралелу у амбивалентној и често негативној појави суђеница, као опасних 
бића, у предањима и веровањима. 7

Пошто се и суђенице тумаче као хтонска божанства и као преткиње, 
јасно је да истицање ових места кореспондира њиховој природи. У том смислу, 
пећ и угао су места комуникације с натприродним светом, те се гост налази на 
правом месту.

Димњак низ који се суђенице спуштају такође је изведен из представе о 
огњишту. Мада је правац кретања другачији – одозго надоле – сама вертикала која 
повезује огњиште, димњак и хтонски свет остаје присутна. Управо се спуштање 
суђеница кроз димњак сматра еквивалентом појави других демонских бића у 
веровањима осталих словенских народа, па се изводи закључак о димњаку 
као граничном месту, на ком је и иначе могућ контакт с другим светом (СМ 
2001: 426–427). Отуда, као несумњиво каснија појава, у веровањима урис седи 

7 Како код Словена, тако и код Угро–Финаца кућни духови бораве у угловима (hDA 1929–
1930: 547). За кућне углове као боравиште душа мртвих вид. и Чајкановића (Чајкановић 1994 
5: 79) који наводи и примере из литванских веровања.
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у буџаку или на греди, односно „пределитељи“ на тавану (Бушетић 39/9), где се 
крије и гост (Радић бр. 10) док се као резултат христијанизације Господ јавља с 
тавана (Златковић 163/5–2).

Ако и не седе у кућним угловима, онда седе за угловима стола (Докушец 
бр. 20 – њих три за три угла стола, „богец“ за четвртим; уп. Ваљавца бр. 4, где су 
њих три у кућним угловима, а „богец“ у четвртом).

Уколико се тако у једном броју варијаната обележава место, прецизније 
микропростор у кући, у највећем броју записа се веома јасно одређује и време 
прорицања. То је увек поноћ, понегде се истиче – одмах после порођаја. Не треба 
посебно наглашавати значај поноћи у фолклору, као граничног времена погодног 
за успостављање контакта између два иначе раздвојена света. Граничност 
времена одговара граничности целе ситуације јер је новорођено дете и само 
у лиминалном положају8. Поноћ је колико део традиционалног приповедања, 
толико и део традиционалног фонда веровања. Док у бајкама, нпр., често постаје 
само секвенца важна за активирање авантуре, анализирани текстови имају 
снажнију везу с веровањем.

Оваква стабилна веза поноћи и огњишта/угла као да упућује на засебан 
хронотоп. Наравно, ради се, шире гледано, о варијанти демонског хронотопа 
(поноћ+маркирано место), али стабилност и спецификација места донекле га 
издвајају као посебну врсту. Утолико пре што није реч о уобичајеном сусрету с 
демонским бићем, нечистом силом која наноси штету, него о сусрету с бићима 
судбине, која могу имати и божанску или предачку природу. Демонолошким 
предањима својствен је и дидактички слој о избегавању нечисте силе (не сме 
се угазити на вилинско коло, ићи ноћу на воду, ићи ноћу на гробље). У овом 
типу прозе, чак и када су предања у питању, суђенице могу бити опасне, али 
избегавања нема, што је на одређен, макар и окамењен начин, очувана вера у 
неопходност извођења обреда којим се дочекују одредитељке судбине. 

Присуство госта на правом месту и у право време одговара описаним 
обредима за сазнавање судбине новорођенчета. Али, као што је наглашено, 

8 Користећи Ван Генепове термине. За балканска веровања о одређењу судбине при рођењу 
консултована је и  Седакова.
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обредност је одсутна, све се дешава случајно. 
Веће су варијације при одређењу вечери доласка суђеница. Ту се уводне 

сцене могу поделити у две групе. У првој гост стиже у кућу треће вече након 
рођења. У другој се рођење, долазак гостију и појава суђеница дешавају исте 
вечери.

Оба примера имају потврду у веровању, а ми не можемо улазити 
у разматрање да ли је у самом веровању изворније прво или треће вече. 
Обликовање према етнографској стварности лако је препознати, па ипак, у 
првој групи је утицај веровања јачи – уосталом, као што је и у самом веровању 
долазак на треће вече далеко чешћи од доласка на прво. Код друге групе се 
може успоставити веза с веровањима о доласку суђаја прве вечери. Али овакав 
приказ је могуће објаснити и поетиком жанра. Приповетка, нарочито бајка, не 
трпи „празне ходове“. Она тежи временским контракцијама, економичности. 
Класична бајка не приповеда како се дете родило, како је потом три дана било у 
кући па је онда дошао путник. „Време у фолклору такође не трпи прекиде, као 
што их не трпи ни простор. Заустављања у дејству нема и не може их бити... 
Опште представе о времену нема. Постоји само емпиријско време које се може 
измерити не бројевима, данима и годинама, него дејствима јунака. Време постоји 
као реални фактор приповедања само колико се тиче тих дејстава, али не игра 
никакву улогу само по себи“ (Пропп 1976: 95). Због тежње сажетости, рођење 
детета, долазак суђеница и долазак путника дешавају се у току једне ноћи. Тиме 
се – постојала овде веза с веровањима или не – успоставља и одређена напетост, 
након овако директног отпочињања приче. Мада је у веровању заступљеније 
треће вече, у прози је чешће прво, претпостављамо због овог наративног закона. 
Веровања по којима суђенице долазе три ноћи заредом, нису могла дословно 
бити пренета у приповедање, с приказом размака између рођења и чекања, јер би 
се тако приповедање растегло преко границе примерене жанровима. У таквим 
се текстовима такође полази од путникове перспективе, па се саопштава да је 
дошао управо треће вечери. Некад се и истиче да тад детету долазе суђенице 
(Требјешанин 407–313; Бован бр. 89). У једној варијанти путник долази на 
конак, одлази и враћа се управо после три дана. Овакав увод, непотребан за 
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развој радње, развијен је да би се некако, макар и несређено, ноћење носиоца 
контраакције подударило с доласком суђеница (етнолошки атлас, пит. бр. 142, 
ков. бр. 2432).

Путника примају како због закона гостопримства, тако и због 
неопходности развијања сижеа. Некад ће се рећи да га не могу примити управо 
због порођаја – сем да спава на поду или столици, чиме се отвара могућност 
конфликта. Када путника желе да почасте због рођења (Марковић бр. 4) врста 
мотивације није изменила развој сижеа, али реалистичком нијансом дочарава 
атмосферу у којој сама заједница живи. Ако се очува обред, онда путнику неће 
казати да га не могу примити због порођаја, него зато што је наишао треће 
вечери (ђорђевић бр. 132). Бредних је у својој студији посматрао првенствено 
суђенице као носиоце одређења. Управо је овај став критковала М. Бошковић–
Стули (Stulli) у приказу Бреднихове књиге, наводећи низ варијаната у којима се 
јављају и други одредитељи (Bošković–Stulli 1964).

Међутим, суђенице се заиста јављају у претежном броју варијаната; 
уједно њихов значај у самом веровању (а не сматрамо прозу тек одразом 
веровања) наводи на помисао о изворности такве схеме. Начин на који оне 
одређују судбину једноставан је и такође има потврду у веровању. Три суђенице 
су најчешће и у веровању и у текстовима, али број три уједно најбоље одговара 
законима нарације – седмоструко понављање је тешко замислити. Ако се и мења 
пол бића (што има такође извор у веровању, како смо навели), схема се не мења; 
може се редуковати на два, али то је ређе.

Етнографски подаци показују да је у српским веровањима увек одлучујућа 
реч треће, те да је трећа суђеница често означена као најмлађа (нпр, Грбић 1909: 
111–112; Стевановић 1925: 247–251; Зечевић 1968–9: 347; Зечевић 1978: 351; 
Крстић 1987: 63–67; Рељић 1998: 56; Ножинић 1998: 71)

Краус, додуше, наводи податак да судбину одређује најстарија, као 
што у задрузи чини кућни старешина; али истиче да правог саветовања нема 
(Krauss 1890: 24). Г. Шуберт [Schubert] такође наводи да последња узима у 
обзир мишљење других, као старешина задруге (Шуберт 1982: 91). У бугарским 
веровањима прво говори најмлађа, па средња, па најстарија (Мороз 1989: 141; 
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Мицева 1994: 10; Седакова 2007: 211). Некад је и спецификовано, нпр., да прва 
има осамнаест, друга између двадесет пет и тридесет, а трећа између тридесет 
и тридесет пет година (Вакарелски 1977: 431). У македонској грађи постоји 
колебање, најчешће одлучује најстарија, некад најмлађа (Пенушлиски 1968), 
али и ту је трећа најважнија (Домазетовски 1982: 196). И код македонских Рома 
трећа је најважнија (Петковски 1982: 208). Код Грка такође млађе дају предлоге 
старијој која их прихвата или одбацује (Brednich 1964: 162). Заједничко је то да 
трећа – последња – има пресудну реч, а да ли ће трећа бити идентификована 
као најмлађа или најстарија, подложно је варирању. Овде на структуру утичу 
представе традиционалне заједнице о старешинству. Најмлађа је онда она која 
говори последња; представа о њој као о најмлађој изведена је из редоследа којим 
говоре. Али ако је у редоследу говора очуван патријархални ред, од њега се 
одступа на самом крају – најмлађи члан доноси коначну одлуку. Бугарско 
веровање да одређује најстарија, такође води рачуна о томе; иако се на први 
поглед удаљава од представе о старешинству тиме што најстарија говори 
последња, идеју о значају старешинства заправо чува јер најстарија доноси 
коначну одлуку. Реч је о непоклапању етнографског и наративног, народне 
представе о старешинству и једне приповедне структуре.

Значај реда у народном животу не може се преценити; старешинство 
структурира многе појаве, о чему сведоче примери. Обичај је да за вечером 
најстарији подели храну свима, а он први једе (Милићевић 1894: 12). Ово је још 
уочљивије приликом празника. За Божић и Бадње вече млађи чекају да старији 
отпочну с јелом, прво домаћин љуби колач, па за њим најстарији син (Мијатовић 
1907: 118–120), остали по старешинству (Дебељковић 1907: 290–291). И када 
једу деца, прво једу старија па млађа, управо с образложењем да се науче 
старешинству (Петровић 1907: 349). Сам распоред седења је такође заснован на 
старешинству, на челу је домаћин, па тако и кружи чаша (Петровић 1907: 250). 
Напијање (на слави, нпр.) исто иде тим редом (Грбић 1909: 208). И свакодневни 
распоред био је структуриран тако да прво седа домаћин, па сви мушки, потом 
домаћица, за њом све жене, девојке последње (Милосављевић 1913: 284); 
овде се старешинство преплиће с улогама полова. Некад први једу домаћин 
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и домаћица (Мићовић 1952: 87). Поред седења по старешинству, и задругом 
могу на смену управљати старији чланови, опет по старешинству (Филиповић 
1939: 291; 297). Узимање јела, иначе етнолошки важан код, у ком учествује цела 
заједница, структурирано је по том принципу, што посебну важност добија у 
време великих празника. Од свакодневног, преко обредног до ширег устројства 
саме задруге, принцип старости организује живот. Чак се и у савременом добу 
могу сачувати рудименти традицијског поретка, како показују истраживања 
колониста у Војводини (Пешикан–Љуштановић 2007: 221).

На први поглед и одлучивање суђеница иде по таквом реду. Некад се и 
у самом приказу доношења одлуке у стилизацију уплиће тај тон: две суђенице 
се поклоне трећој и пољубе јој руку (Добросављевић бр.1). Или трећа каже: 
„Слушајте ме, ја сам најстарија и најпаметнија“ (етнолошки атлас)9. Али 
пажљивије разматрање открива овде заправо једну наративну схему. Варирање 
да ли коначна реч долази од најстарије или, што се коси са самим поретком 
старешинства, од најмлађе, заправо је накнадно прилагођавање наративне 
схеме животним погледима заједнице. Оваква наративна схема једна је од 
најстабилнијих и најтрадиционалнијих у усменом прозном фолклору. Реч 
је о приказу тројне групе по обрасцу 2+1. У класичној бајци је обликовање 
најпознатије по приказу три брата, где прожима целу бајку и све њене епизоде. 
Старији и средњи брат нису истакнути као ликови, њихови подухвати су 
потребни само као припрема (и контраст због неуспеха) наративне линије која 
прати млађег брата. Кроз схему три брата заправо цела бајка као текстуална 
целина добија своју структуру. „У бајкама је зато од три величине само једна 
заиста дејствујућа. Утројавање се образује по схеми 2+1, три беочуга утројавања 
нису равноправна. Одлучујући је само један –последњи. Од три брата само 
један бива јунак приповедања. Друга два брата само служе као контрастни фон 
за њега. Од принцезина три задатка трећи је најтежи, од три борбе са змајем 
најтежа и одлучујућа је трећа. У свим тим случајевима јавља се схема 2+1 (главе 
змаја – 3, 6, 9=3 x 1, 3 x 2, 3 x 3)“ (Пропп 1984: 200). Ако се ограничимо само на 
приказ говора ликова, какав је и приказ суђеница, паралеле остају и потврђују 

9 Грађа (појединачи листови) највећим делом није нумерисана
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се изнова. 
У типу АТ 707 на почетку приповедања три девојке говоре. Једна жели 

да се уда за млинара због хлеба, друга за чобана због млека (ВД 11) или једна 
обећава будућем младожењи вез, а друга књигу (Ч1 63), односно кошуљу и хлеб 
(Ч1 64). Међутим, јунак бира трећу која обећава да ће му родити златоруку децу. 
Само исказ последње покреће радњу, она је кључна. До покретања долази зато 
што царев син прислушкујући, често ненамерно, чује шта је рекла и узима је 
за жену. (Ако би се ова паралела пратила даље, у том типу се исто могу наћи 
контраакције и испуњење исказане жеље на крају. Противнице најмлађе 
јунакиње покушавају да је убију или протерају, што им привремено успева, али 
је крај срећан, исказ с почетка се испуњава. Међутим, то је већ ширење схеме 
на превелики матријал где се долази до неких фолклорних универзалности.) 
Сличност није само структурна, него и мотивска. На почетку су такође три 
женска лика. Тројство (2+1) опет се конкретизује у исказивању жеља. Царевић 
случајно чује разговор три женска лика, као и гост у прози о судбини. Када се 
прислушкује разговор три сестре које ноћу преду (Требјешанин 407–5) готово 
да видимо античку слику суђаја.

Схема постоји и у лирици, о чему је опширно писао Херберт Појкерт 
[Peukert] (Peukert 1961: 16–80). Три девојке у љубавним песмама такође 
изражавају жеље.

Заспô Ранко под јабланом.
Отуд иду три девојке,
међу собом говориле:
шта би која најволила.
Најстарија говорила:
„Ја би прстен најволила.“
А средња је говорила:
„Ја би појас најволила.“
Најмлађа је говорила:
„Ја би Ранка најволила;
Прстен ће се разломити,
Појас ће се подерати,
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Али Ранко мој, мој пак мој!“ 
    (Вук I, 447)

Исте структуре су песме бр. 448, 449, 450, 451, 452. Појкерт издваја ову 
схему као засебну схему у композицији јужнословенске лирике. Градацију 
(прстен–појас–Ранко) Појкерт сматра језгром песме, док стихове („прстен ће се 
разломити“ итд.) назива закључком, крајем (Schluss). 

Оваква трипартитна схема може да варира, нпр., младић говори о три 
девојке (нпр, Вук, I, 467). Жеље се изражавају истоветним поступком (волео бих 
је пољубити – изувати – распињати пуце). Такође се саопштава да три девојке 
везу – једна за оца, друга, за брата, трећа за драгог – или да девојка говори о три 
младића.

Детаљно разматрање ових варијација већ је питање проучавања лирике. 
Издвојићемо овде првенствено прву схему, јер је такође заснована на обрасцу 2+1; 
тек трећа жеља заправо изражава суштину песме, а прве две су само градацијска 
припрема. Трећа жеља не може да усмерава радњу као у прозним облицима, 
просто због саме природе лирског жанра који не поседује развијену радњу. 
Песма се прекида у самом тренутку градације, у исказу девојачке љубавне жеље, 
али нам није тешко да препознамо општије изграђен образац. Сличности су и у 
томе што постоје три женска лика и што изражавају жеље. Такође, стилизација 
иде од најстарије ка најмлађој.

Још значајнија разлика може се приметити ако се опет вратимо прози, 
овог пута шаљивим и „мрсним“ причама, где се у уводној сцени јављају три 
младића који изражавају жеље. Ако је схема с три младића у лирици имала 
наглашеније еротске тонове од песама с три девојке, у прозним облицима 
схема је прилично ласцивна. Један би се, на пример, најео за царском трпезом, 
други обукао у царско рухо, а трећи спавао са царевом кћерком (МП бр. 213; 
измењен редослед у 230). Цар чује њихове жеље и управо жеља трећег води ка 
развоју радње. Прелаз на три мушка лика потпуно одваја схему од озбиљног 
и често наглашено мрачног приповедања о судбини. У лирској песми се исто 
набрајају вечера са царем, лов са царем, везировање, али се одбацују у поређењу 
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с љубављу. У шаљивој причи се, блиско бајци, све три жеље реализују а свадба с 
принцезом, мада остварена на крају, као у бајци, далеко је од сублимираног стила 
бајке. Тематска сличност се, опет, може препознати и у овим приповеткама, јер 
се и овде јавља лик (краљ) који случајно чује разговор трочлане групе, што даље 
покреће радњу. У бугарским предањима о прореченој смрти чак невеста умире 
трећег дана по свадби; или дете умире у трећој години (Седакова 2007: 219), што 
још упечатљивије сведочи о значају овог броја за усмено приповедање.

Суштински ту важе два „епска закона“ која је одавно формулисао 
Аксел Олрик [Olrik]: закон трочланости (Das Gesetz der Dreizahl) и 
именовање приповедно најважније особе на последњем месту (Das Gestez 
des Achtergewichtes), то јест два закона која су у приповедању спојена (према: 
Petzoldt 1999: 106–108).10

 Гледано историјскопоетички, чини се да се траг овакве схеме може наћи 
и у словенској старини. Чешки средњовековни текст, Хроника Козме прашког, 
садржи схему у истом виду. Козма говори о митском Кроку који има три 
кћери пророчице (FhRS 1931: 18–19). Да би се изабрао нови кнез, три сестре 
се ноћу састају и проричу. Ујутру најмлађа, Либуша, саопштава име будућег 
кнеза. У историографији је прихваћено да Козма Прашки користи митолошку 
традицију у свом раду (Антоновић 2007: 169–170); због тога није до краја 
историјски поуздан, но остаје важан као извор за изучавање словенске религије 
(Мыльников 1977 )11. У реконструкцији словенске митологије већ је уочено да 
се ово место може сматрати и сведочанством о богињама судбине. „То (опис 
суђеница – Н. Р.) подудара се с Козминим описом Крокових кћери: најмлађа 
Либуша била је најмудрија и најпријазнија... она је најбоље прорицала будућност, 
па су је изабрали за судиљу читавом народу. Наравно, у свом првобитном, 
митолошком виду, она судбину није прорицала, већ ју је изрицала, као што се 
10 Вид. и EM 3 („Dreigliedrigkeit“ – Lüthi)
11 Аутор одбацује претпоставке по којима је Козма измислио епизоду и објашњава је управо 

као један од архаичних фолклорних слојева у тексту. У културолошком смислу, епизода је 
важна за чешку културу и поглед на сопствену паганску прошлост (стр. 145). Али Миљников 
примећује и то да се у причању о Либуши види управо једна од варијанти народних легенди 
које се не уклапају у феудалну слику света, те их Козма стога денунцира као неистините (стр. 
151).
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њена најстарија сестра Кази није уплитала у посао (трију) Парки већ је била 
једна од њих. Закључак је недвосмислен: три сестре српског и чешког предања 
су три Суђаје“ (Лома: 239). Поред сведочанства о веровању, у наративном смислу 
нам је значајно сведочанство о стабилности приповедне схеме.

Остаје отворено питање да ли се ту ради о обликовању породичне саге 
према народној причи или је и у породичном приповедању већ живео овакав 
модел. Као и на примеру АТ 930 који се јавља и у приповеци и у миту, битно је 
истаћи да поред исте схеме постоје велике разлике у самом жанру. Овде су те 
разлике утолико веће што запис није чисто фолклорни, него над схемом лежи 
и додатни слој средњовековне хронике са својим захтевима и удео одређене 
националне идеологије.

Ипак, лако препознајемо наш модел. Три женска лика проричу судбину 
– прорицање је само варијанта одређења, уместо богиња/демона који одлучују 
оне су већ изгубиле ту моћ и могу само да виде у будућност. Заправо, није 
сасвим јасно какав је тип прорицања у питању, није реч о гледању у будућност 
него о питијском договору с вишим силама које указују на владара. Најмлађа 
– што се може сматрати синонимом за последњу у приповедној схеми а што 
се чува у српском веровању – саопштава одлуку (одређено варирање мотива 
да је последња реч одлучујућа). Бирање владара је, наравно, уклопљено у 
историографски задатак аутора, али ни то није далеко од неких варијаната типа 
930 где ће новорођени бити владар. И на крају, и састанак сестара, као и онај 
суђеница, одвија се ноћу. 

Од ове схеме одступају ретке варијанте у којима сами отац или мајка чују 
одређење судбине; проповски говорећи, у лику родитеља се спајају функције – 
али, без измене самих функција. Мајка може покушати да заштити дете или отац 
може постати противник (у типу Едипа покушава да га се реши) управо као што 
би то чинио гост–слушалац. Важније су – и по броју варијаната – оне у којима 
се схема мења зато што број није више три него два, нпр., тамо где се јављају 
мушки заменици суђаја (што је вероватно и секундарна појава наспрам тројства 
суђеница). Међутим, с правом би се могло замерити да етнографски хронолошка 
секундарност не умањује значај присутности у самом материјалу. Но, пошто 
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можемо рећи да овакви прикази одступају од иначе честог фолклорног модела 
троструког представљања – независног од претпостављене старости – можемо 
их сматрати другостепеним по важности и у том смислу. Уједно се промена 
уводи не само на нивоу броја који мења схему, него и на нивоу дејствујућих лица 
(што залази опет у етнографију). 

Тријадна схема се у сваком случају указује као основна. То се испољава и 
кроз бројност варијаната, али и по унутрашњем значају броја три (три суђенице 
– долазе треће вечери – одређује трећа) који се потврђује и историјскопоетички 
и компаративно (број три у индоевропском моделу света). Но и на нивоу самог 
приповедног текста таква тројна организација (из које произлазе потом друге 
особености ових приповедака и предања) карактеристична је за фолклорну 
прозу.

Јер како је примећено и за епику: „...показује се да су неке поетске 
структуре (тема, композициона схема, каталог, формулски низ) стабилнији 
поетски елементи но историјска имена јунака“ (Клеут 2008: 173), оно што у 
епици важи за историјска имена, као да у прози важи за номинацију из веровања. 
Управо се овим поређењем етнографских података с прозном грађом показује 
изнова значај специфично наративних стратегија које припадају свету усменог 
приповедања12. 

Грађа:
БВ 27: „Мечкин син“, босанска вила 1912, 27, (бр. 19–20, стр. 272–274).
Бован: Владимир Бован – Народна књижевност Срба на Косову и 

метохији 5, Народне приповетке 1, Приштина, 1980.
Бушетић: Тодор Бушетић – Етнографска збирка Архива САНУ бр. 39.
ВД: Додатак. Српске народне приповијетке. Друго умножено издање. у 
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12 Остављам сад на страну колико су и сами етнографски подаци конструкт и како се могу 

посматрати као наративи.
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Nemanja Radulovic

FORTUNE TELLING IN FOLK NARRATIVES
Summary

The paper brings an analysis of the introduction parts of folk narratives and stories 
on fate (АТU 930, 930A, 931, 934 and of a contamination that could be defined as a type of 
“destiny”). In different types and genres the introduction episode is mainly the same which is 
surely the consequence of a belief about three fate–fairies telling the fortune to a new born child 
where the third one has a power of decision. (Less frequent concretisation of the scheme as for 
instance two mail daemons is not part of the discussion.) The scheme takes the elements of 
beliefs (equally archaic in nature and vivid in function) on one side, and fit them in the narrative 
laws on the other. That “basic scheme” matches some of the most frequent composition laws of 
oral texts both in prose and in lyrics with the background undoubtedly old – a text fashioning 
according to a three parts scheme. The paper offers analysis of the belief (the time of the fairies 
appearance: night, midnight; their number: three, seven; place of appearance: a chimney) but 
the conclusion will show how a narrative element has at least the same role as the ethnographic 

one.
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Бранко Р. Златковић1                      УДК: 821.163.41–84.09:398(497.11)”17”
Институт за књижевност и уметност
Београд

МОТИВ БАНАЛНЕ СМРТИ ЈУНАКА У УСМЕНИМ КАЗИВАЊИМА 
О УСТАНИЧКОЈ СРБИЈИ2 

Као и у епским песмама, тако се и у усменом приповедном наслеђу 
особито истичу легендарне смрти гласовитих јунака које се јављају 
као последице каквих херојских подвига и једновремено се оглашавају 
највишим етичким примерима. Међутим, усмене народне приче, такође, 
памте и описују и животне завршнице знатних јунака које пак нису 
резултати јуначког начина живота, већ, напротив, настају као последице 
каквих баналних, нехотичних, па и апсурдних стицаја околности. На 
основу огледних приповедних примера, у раду ће се издвојити овај, до сада 
недовољно запажени тематско–мотивски комплекс, а који се појављује као 
опште место у биографијама неколицине јунака Првог и Другог српског 
устaнка (1804–1815).

јуначка смрт, банална смрт, биографија јунака, први и Други српски 
устанак, усмено казивање, прича, анегдота. 

Теми смрти, као последици јуначког начина живљења и завршници 
јуначке биографије, осим епике3, и народна усмена прича поклонила је знатно 

1 branz_1973@yahoo.com
2 Овај рад резултат је делатности пројекта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном 

коду (178011) који се реализује у Институту за књижевност и уметност у Београду, а који 
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије. 

3 „Добар део проучавалаца сматра да је славна смрт иницијални импулс епских стилизација, 
зачетак оне плодотворне клице пресудне за ширење и трајање епске биографије. Да смрт 
битно одређује путеве епске славе, потврђују и дуговеке формуле о бирању сопствене 
погибије... Само смрт у боју и двобоју, која долази од сабље и ’светлог’ оружја, приличи 
епском јунаку и највећи број епских судбина има такав исход. Другачији крај баца љагу и на 
јунакова пређашња дела“ (Самарџија 2008: 149–150).
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интересовање. Херојске и легендарне погибије гласовитих јунака и мегданџија – 
војводе Стевана Синђелића на Чегру, Хајдук Вељка у Неготину, Зеке Буљубаше 
и буљубаше Радована Којадиновића на Равњу, Танаска Рајића на Љубићу 
– преточене су у причања која их истичу као примере највиших моралних 
узора (Златковић 2007: 113). Такве анегдоте казују се и дан–данас свакад и 
свуда. Саставни су део историографске литературе, као и школских уџбеника. 
Међутим, осим приказа херојских погибија, које представљају најдостојнију 
завршницу јуначког живота, такође, веома су распрострањене занимљиве, 
али мање познате и популарне анегдоте према којима велики и прослављени 
устанички јунаци пак гину „обичном“, чак „баналном“ смрћу. У таквим 
примерима смрт није резултат каквог јуначког понашања, већ се више јавља као 
последица случајности, нехотичног или безмало апсурдног догађаја. Прозаични 
и неочекивани трагични исходи судбина јунака, иначе одликованих ратничким 
заслугама, вукли су даље у приче, па су неки сижеји тога типа захтевали и додатну, 
односно накнадно дубљу мотивацију. На тај начин настају занимљива општа 
места. Наиме, процењивачки се истиче да су изузетни устаници имуни према 
сили турског јунаштва и оружја, па им отуда смрт природно долази од каквог 
безначајног узрока. Тако је чувени јунак и живописни устанички мегданџија 
Глувац Мијаило уверавао, у шали, да све турске пушке пале, али „не састављају“, 
јер је, упркос беспоштедном излагању њиховој ватри, увек из борбе излазио жив 
и здрав. И одиста, вели се потом у причи, није погинуо од непријатељске паљбе, 
већ је 1810. године живот „случајно“ окончао у Шапцу и то непажњом српског 
тобџије (Милићевић 1876: 468). 

Такође, прослављени јунак дринског ратишта и страх и трепет за Турке 
Бошњаке, прота Никола Смиљанић, подсмевао се упозорењима да одвише 
смело и несмотрено упада у бојевну ватру: ајој! луд ли си, брате слатки, та 
зар балија–бошњак мене да убије? ако то одиста буде, не копајте ме, него ме 
баците где не треба, у .... Он је преживео и трагични бој на Равњу 1813. и кобну 
1814. годину. И заиста није погинуо у борби, већ се сматра да га је 1815. године 
у манастиру Каони отровао злогласни Марко Штитарац (Исто: 464; Ненадовић 
II 1884: 590).  
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Према приповедању попа и војводе Луке Лазаревића, особито предсказање 
и предосећање смрти најавили су и ненадну погибију једног од најугледнијих, 
најхрабријих и најмудријих устаничких војвода – Јанка Катића. Када су 1806. 
године почели да надиру Турци из Босне, он је отишао Мачванима у помоћ. 
Тада је, о Духовима, у војном логору ручао с војводом Луком Лазаревићем. Јанко 
откине плећку печеног јагњета, па пошто с ње поједе скоро све месо, он је онда, 
вели Лазаревић, „поче обртати, и у њу загледати, и у то проговори: побратиме 
луко! од нас старешина скоро ће једнога нестати! И ја му на то одговорим: 
прођи се, бога ти, побратиме јанко, тога, зар је наша судбина у јагњећој плећки 
зарезана?“ Утом са страже дојурише два коњаника и објавише напад Турака. 
Међутим, захваљујући најпре Катићевој присебности, Срби брзо организују 
одбрану и још надбију Турке који се уз велике губитке поврате у Шабац. У том 
разгону непријатеља Јанко налети на једног старца Турчина и затражи да се 
преда. Познавши Јанка и знајући како он храбро сече Турке, старац потегне из 
своје „мале пушчице“, те Јанка на месту убије (Арсенијевић 1988: 239; Милићевић 
1876: 78). „Ову сам пушчицу гледао у попа Панте“, сведочи потом у својим 
мемоарима Прота Матеја Ненадовић, „мало је дужа од једног аршина, не ваља 
три гроша... А и старац је мало више ваљао него његова пушчица, али, проклети, 
уби онако мудрог и преко мере храброг јунака, Катића Јанка“ (Ненадовић 1969: 
198).

 Попут претходног примера, у традицији се налази немали број 
упамћених прича у којима оглашеним јунацима животе одузимају немоћни 
противници – старци, нејаки осветници или пак кукавице. Такву једну веома 
занимљиву, али и апсурдну згоду бележи и М. ђ. Милићевић: „У Златибору 
се прича о некаквом хајдуку Календеру, који је, веле, водио по 300 друга, који 
је убио 10 паша, и био арамбаша 70 година! У старост, молио је друштво, да 
другога изаберу за арамбашу, али друштво не хтедне, него су њега носили на 
носилима, и он им је заповедао. Једном сретне Календер слепца, и заиште уцену, 
а слепац измахне штапом и тресне га по глави, те тако цар горски падне мртав 
од слепачке батине!“ (Милићевић 1876: 594). 

 Исти аутор, али на другоме месту, такође збори и о неславној и нимало 
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часној погибији Миљка Петровића, најмлађег брата Хајдук Вељка, иначе 
прослављеног борца и међу српском и међу руском војском. Када су Руси, идући 
према Турској, ушли 1828. године у Влашку, Миљко је са 400 момака пришао 
њиховој војсци и војевао против Турака. Анегдоте из тих бојева истичу и 
описују његову ванредну храброст, јунаштво и особиту војну домишљатост. 
Међутим, после једног напада на турски војни логор крај Дунава, Турци се у 
паници разбеже, а нападачи су их живе хватали. Миљко тада спази некаквог 
Турчина у трњу и узме од момка копље да га прободе. Скривени Турчин, који је 
пак био стар, повиче: „војвода миљко! ја тебе познајем; брат ти је био добар 
јунак; он је војнике секао, али побеђене није клао. Не гини, ни ти, лудо. одби се од 
мене! Доста ти је што сте нас разбили!“ Но, Миљко не послуша старца, него 
се залети у трње, а Турчин опали из пушке и убије га на месту. Ту је Миљко и 
укопан. После неког времена брат Милутин пренесе му кости и сахрани их у 
гробницу код старе цркве у Неготину. На спомен–плочи, узиданој у црквени 
зид, између осталог пише: јунак падне телом на мегдану (1829)... Руски цар је 
Миљка постхумно одликовао дипломом и сабљом (Милићевић 1888: 537–538). 

 Живот је непромишљено изгубио и славни устанички јунак и војвода 
поцерски Милош Стојићевић. Он је храбро војевао највише око Дрине, а 
нарочито се истакао у боју на Мишару, 1806. године, када је, осим другог богатог 
плена, задобио и чувену сабљу Кулина капетана. Међутим, 1811. године појави 
се у Поцерини извесни хајдук Прело. Како је у то доба важила строга заповест 
да сваки војвода у својој области гони хајдуке, коју су издали Карађорђе и 
Совјет, Милош стане да хвата преступника. Када стигне близу места где се овај 
скривао, Милош јурне на њега, вичући: „Предај се!“ Прело се заклони и упозори 
Милоша: „На траг, војвода, погинућеш!“ Пошто Милош није хтео одступити, 
Прело опали, „те га мртва обори с коња на земљу, па побегне у шуму“ (Караџић 
1969: 422; Милићевић 1876: 446). 

 У дослуху с тематско–мотивским комплексом „баналних“ животних 
завршница гласовитих устаничких јунака стоје и казивања о погибији качерског 
војводе Арсенија Ломе. Он је учествовао у многим устаничким бојевима. Но, 
судбина није хтела да у њима настрада и упркос томе што је допадао многих 
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убојних рана. За њега Петар Јокић вели да је „имао страшне ране“ (Самарџић 
1980: 231). Погинуо је услед турске невере, а којој је претходило и српско 
вероломство. Године 1815. Лома је са својим Качерцима опсео град Рудник, па 
је тамошње Турке позвао на предају. Они прихвате позив под условом да им 
Срби обрекну безбедан пролазак до Ужица. По народном обичају, они сољу и 
хлебом утврде договор, те муселим Рудника, ага Токатлић, са својим сестрићем 
и осталим Турцима напусте град. Успут их, у заседи, без Ломиног знања, дочека 
неки Мартиновић из Босуте који опали из пушке и убије Токатлића. Случај 
помете и Србе и Турке, а војвода Лома једва успе да смири и једне и друге. Пошто 
су агу укопали на месту погибије, Турци и њихова српска пратња наставе пут. 
Киван због смрти свога ујака, Турчин испрва неуспешно истргне јатаган, а потом 
увреба прилику и у потаји тргне пиштољ, скреше њиме Ломи метак у потиљак, 
ободе коња и одјури пут Ужица (Милићевић 1888: 306). Према другој верзији, 
Токатлићев убица био је Мијаило, млађи брат војводе Ломе, а као агин осветник 
наводи се Токатлићев барјактар (Ненадовић II 1884: 261–263).

 Претходно издвојени садржаји зборе о јунацима који, несаобразно 
своме исказаном јунаштву и устаничким заслугама, гину неочекивано неславно 
и неузвишено и то у позадини или на маргинама бојних окршаја. Осим тога 
тематскога круга, у усменој традицији такође је животворан и обликотворан још 
један приповедни ток који памти помињања оних устаничких хероја који живот 
губе још нехотичнијим и баналнијим стицајем околности и то у мирнодопским 
приликама. На пример, настрадају код куће каквом сопственом необазривошћу. 
Таква се анегдота приповеда о погибији неустрашивог Глише Гусларовића 
који је био барјактар војводи Петру Тодоровићу Добрњцу. Према опису М. ђ. 
Милићевића, он је био „мален човечић да га немаш шта видети, али се јунаштву 
његовом дивио и сам његов војвода“. На Делиграду потегне кумбара (топовска 
граната) баш усред шатора под којим су лежали рањени и војвода и барјактар. 
Добрњац се већ био опростио од живота. Но, пошто је кумбара извесно време 
оклевала са активирањем, Глиша се придигне и повиче: „та пуцај, над пашином 
главом пукла, да видим већ и твоју силу!“ Иза тога се пружи, узе крчаг воде, 
тресну њим о кумбару и угаси је! У другом жестоком боју Глиша са устаничким 
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барјаком изложи своју задњицу киши пушчаних зрна, рекавши: „Да видим, 
могу ли погодити у готово место; на здраву су ме доста избушили!“, јер је већ 
одраније био зарадио десет рана. Међутим, и упркос томе што се одвише смело 
излагао турској офанзиви, Глиша није погинуо у боју, већ код куће у Јашију, где 
се преселио онда када је 1811. године са својим војводом напустио Србију. Глиша 
Гусларовић „пројахивао је коња, па се враћао кући; и не хотећи сјахати, намери 
кроз вратнице да ујаше у авлију. Горњи га праг закачи и пребије по средини 
на коњу. Од тога је одмах умьро. Њега је испратила руска војска с почастима 
војничким. То је могло бити око 1823–1825. године“. Преносећи сазнања г–ђе 
Љубинке Лазаревић, кћерке Петра Добрњца, тако о смрти Глише Гусларовића 
вели М. ђ. Милићевић у својој Кнежевини Србији (1876: 1044), док је у поменику 
знаменитих људи у српскога народа новијег доба, објављеном четрнаест година 
доцније (1888: 114–115), писао да се поменути случај збио у Кишињеву 1821. 
године. 

 Једна анегдота збори како је и познати устаник из јужне Србије Никола 
Мандрда такође настрадао неспретним бављењем око свога коња. Памти се да 
је учествовао у многим биткама у Првом српском устанку. Својим јунаштвом 
задивио је устанике Шумадинце. Лично га је уважавао вожд Карађорђе 
(Златановић 2004: 25–26). Међутим, особито се прославио војничком вештином 
и личним јунаштвом у боју на Јухору 1815. године. Ту је од Турака задобио 
„красног мисирског хата, кога после није пуштао из руку, докле му није и смрт 
задао“. Живећи потом у Крушевцу, међу Турцима којима је пребегао због некакве 
заваде са српским старешинама, Мандрда једнога дана одведе свога мисирскога 
хата код поткивача. Међутим, коњ се нешто узнемири и није се дао потковати. 
Никола се онда умеша да га савлада и поткује, али коњ га тресне ногом тако да 
је остао на месту мртав (Милићевић 1888: 321–322). Према другим изворима, 
Мандрда је умро у дубокој старости у Крушевцу (Мијатовић 1905: 357). 

 Игром несрећне судбине и необична смрт Петра Н. из села Уровице 
постала је предмет анегдоте. Он је био главни тобџија Хајдук Вељка Петровића. 
Војним заслугама нарочито се прочуо на Кобишници и у одбрани Неготина, где 
је, од силне топовске ватре, изгубио једно око. Све те несреће он је преживео, 
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али га је као старца, око 1866. године, код његове куће убио ђерам од бунара 
(Милићевић 1888: 735; Исти 1876: 965).

 Најпосле, треба истаћи да одсуство претходно назначеног тематског 
комплекса у већини „историчних“ усмених жанрова, особито у епским песмама, 
као и у усменим прозним врстама – легендама и предањима, имплицира значајне 
жанровске специфичности. Стога, присуство и обликовање ове врсте садржаја 
у анегдотском казивању потврђују већ запажена интересовања овога жанра 
према представљању наличја појава и збивања, у овом случају – откривања 
„друге стране медаље“ јуначког живота (Златковић 2007: 157–161; Љубинковић 
– Дрндарски 2012: 183–185). Тако, на пример, како је већ споменуто, војвода 
Милош Стојићевић Поцерац, који у Вишњићевим стиховима сече гласовите 
турске мегданџије Мемед–капетана и Меха Оругџијћа те и ликом и делом 
опомиње на легендарног имењака, у збиљи живот свршава непромишљено 
и нимало славно, у чарки с локалним разбојником. Затим, много хваљеном 
Јанку Катићу, кога „савременици не зову другојаче него мудри и јуначни Јанко“, 
живот је прекратио нејаки старац „малом пушчицом“ (Милићевић 1888: 244). И 
Миљко Петровић, носилац руских високих војних одличја, такође је настрадао 
од старца. Пак супротно, Арсенија Лому убио је млад и невичан Турчин. 

Према томе, осим задовољавања знатижеља публике, анегдотска 
казивања својственом амбивалентном сликом света, релативизују трагични 
доживљај смрти, те неочекиваним спојем опречних представа унеколико збуњују, 
онеобичавају, каткада забављају, али надасве и дехуманизују емоционални став 
слушалаца, односно читалаца. Стиче се утисак да људски живот „не вреди 
ни пребијеног гроша“, што, слободније и сасвим условно, можемо довести у 
везу са „веселим приказивањем смрти“, о чему је својевремено писао Михаил 
Бахтин, идентификујући некоје фолклорне реминисценције у једном току 
западноевропске књижевности (Bahtin 1978: 318–320). У том смислу, испод 
историјских оквира устаничких прича једновремено се активирају и латентна 
присуства архаичнијих слојева народне културе, а који стоје у дослуху с 
древним земљорадничким култовима и њиховим веровањима и представама о 
непрестаној цикличности у природи. Реч је о далеком прежитку успомене на 



248

бранко р. Златковић

доба у коме се индивидуални живот још није одвојио од колективног и у коме је 
смрт била подједнако нужна и значајна као и сам живот.  
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МОТИВ БАНАЛНЕ СМРТИ ЈУНАКА У УСМЕНИМ КАЗИВАЊИМА  ...

Branko Zlatkovic

ThE MOTIVE OF BANAL hERO’S DEATh IN ORAL NARRATIONS ON REBELLING 
SERBIA

Summary

As well as in epic poems, the theme of a legendary hero famous death occurring as a 
result of heroic feats has been also present in oral narrative heritage as a highest ethical example. 
however, the oral folk tales also preserve and describe life endings of some heroic characters, 
which are not the consequence of heroic way of life, but rather of any trivial, inadvertent, or 
even absurd circumstances. Based on experimental narrative examples, the paper is concerned 
with this, so far insufficiently noticed, theme–motif complex, which appears as a common 
place in the biographies of a few heroes from the First and the Second Serbian Revolution 
(1804–1815).
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ
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ДРАМСКО КОПИЛЕ ИЛИ ИСТОРИЈСКА ДРАМА:  
Наход Симеон у народној песми и драми2

У раду се разматрају питања интержанровских односа народне 
песме и драме у контексту учитавања интернационалног мотива 
родоскврнућа из античке трагедије (Цар едип) и народне традиције 
(Наход Симеун) у историјске (мело)драме Јована Стерије Поповића (Наод 
Симеон), Бранислава Нушића (На ход) и Милене Марковић (Наход Симеон). 
Посебна пажња се посвећује жанровским изјаловљењима у контексту (не)
испуњења поетичких образаца које изискују народна легенда у стиху, 
трагедија, мелодрама или пак историјска драма. Проблематизује се питање 
индивидуалног приступа (Тешан Подруговић) у колективном, односно 
колективног архетипа (мит, легенда) у индивидуалној поетици драмског 
писца.

трагедија, легенда у стиху, мит, родоскврнуће, историјска драма, 
мелодрама.

Постоје три основна књижевноисторијска исходишта драме о Находу. 
Мит, ха гиографија и епика. Сва три извора су међусобно по   ве за на и условљена 
епском фабулом. 

„Мит о јунаку“ једна је од најстаријих повести човечанства. Прича о 
детету које, грешно зато што је неприлично рођено, бива стављено у кошарицу 
и положено у воду са инсигнијама свог високог (владарског) положаја и 
достојанства. Ову причу, са запа њујућом сличношћу, варирају сви значајнији 

1 bosko.suvajdzic@open.telekom.rs
2 Рад је настао у оквиру пројекта Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду 

Института за књижевност и уметност у Београду (бр. 178011), који финансира Министарство 
просвете и науке Ре пу блике Србије.
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културни народи света, Вавилонци, Егип ћани, Израелци, Индијци, Иранци, 
Персијанци, Грци, Римљани, Германи и други (Rank 1909: 7). Таква је библијска 
прича о рођењу Мојсијевом,3 као и сага из староиндијског епа махабхарата о 
рођењу јунака Карне.4 У античкој митологији издваја се прича о Едипу, за кога се 
посебно везује мотив родоскврног греха. 

Други извор су црквени списи. У средњовековној књижевности нема 
драме, али има драматског приказивања света и живота. Строгог, озбиљног 
промишљања великих тема и значајних догађаја. Слављења побожности и 
врлине.5 У хагиографској средњо вековној књижевности у вези с „митом о 
јунаку“ посебно се наглашава мо тив о родоскврном греху.6 У Житију Светог 
павла Кесаријског  родоскврнуће је почињено између брата и сестре. У складу с 
митом о јунаку, дете–плод греха „вргоше“ у море: 

„И начинише мали ковчег и положише у њега дете и написаше писаније и 
ставише га у ковчег са дететом. И би написано у књизи тој да се ово дете роди од 
брата и сестре, и ако га неко нађе, тако да зна. И утврдише ковчег тврдо смолом 
3 „А неко од племена Левијева отиде и ожени се кћерју Левијевом. И она затрудње и роди сина; 

и видећи га лијепа, кријаше га три мјесеца. А када га више на могаше крити, узе ковчежић од 
сите, обли га смолом и паклином, и метну дијете у њ, и однесе га у трску крај ријеке.“ (Друга 
књига мојсијева, Излазак, гл. 2; 21)

4 „тада ја и моја дојиља направисмо од прућа једну велику кошару и стависмо на њу поклопац 
и прелисмо је воском. у кошару положисмо дечака и однесмо га доле до реке акваин.“ (Rank 
1909: 24)

5 „Али, с друге стране гледано, цела агонистичка филозофија средњовековне књижевности 
јесте драматично поимање живота. То је веома озбиљна и строга књижевност, која се бави 
искључиво најважнијим, а уједно и најдраматачнијим питањима човекове егзистенције, 
питањима живота и смрти, човека и бога, пролазног и вечног, земље и неба, али и питањима 
смисла човековог постојања на земљи, човека и човека, човека у људском друштву, 
могућности да се буде човек...“ (Маринковић 1982: 149) 

6 „Мотив о родоскврном греху, везан у античкој традицији за Едипа, налази се у нешто 
проширеном облику и у Житију Светог павла Кесаријског. Павле је живео у III веку и умро 
308. године. Ово кратко дело приписује се Јовану Златоустом. Спис познају и словенске 
књижевности у нешто каснијим преписима. Слично је и са српским рукописним наслеђем, 
у коме се овај састав среће у два облика, дужем и краћем. Шира редакција има три основна 
дела. Опширан реторски увод и завршни део замишљени су као непосредно обраћање 
Јована Златоустог слушаоцима у виду проповеди са поукама о покајању. У средишњи део 
улази наративно казивање о Павловом животу и његовом покајању“ (Јова новић Т. 2000: 
272–273). 
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и вргоше га у море.“ (Јовановић Т. 2000: 273)

Хришћанска легенда о Григорију на камену сроднија је античком миту о 
Едипу:

 „Као пример компликованијег типа те форме саге може да послужи 
легенда о светом Грегору на стени Хартмана фон Ауеа. Грегора, плод родоскврне 
везе између два кнежевска детета, његова мајка оставља у ковчежићу на 
морској пучини, где га проналазе рибари и потом подижу, да би затим постао 
монах у једном манастиру. Али се онда ипак одлучи за ритерски живот, побеђује 
у многим борбама и двобојима и као награду добија руку своје мајке, кнегиње. 
После открића инцеста Грегор проводи 17 година на једној пустој стени у мору и 
на крају на заповест Бога постаје папа.“ (Rank 1909: 28–29)

Трећи извор је народна песма. Стојан Новаковић сматра да песме о 
родоскврнућу потичу из средњовековне хагиографије о Павлу Кесаријском,7 док 
Натко Нодило за сту  па тезу да је реч о мотиву фолклорног порекла. Неисторијске 
еп ске народне песме о инцесту показују низ сродности са средњовековном 
легендом и хагио графском црквеном литературом, што не оставља сумњу у 
њихово књижевно порекло. Али је начин обраде легендарне грађе епски, јер је 
епско већ пребивало у самој тој грађи.8 

7 „Када се пажљиво упореде ове песме са хагиографијом и црквеним легендама које поседујемо 
на на шем језику и нашем терену, несумњиво је да су песме најближе легенди о Павлу 
Кесаријском. Ипак, не би се могло рећи, попут Стојана Новаковића да су оне и њен препев. 
У песмама има елемената који су у односу на легенду друкчији не само због различитих 
захтева саме врсте (детињство, подстрек за одлазак у свет, надметање и женидба, кажњавање 
грешника), него и због преузимања садржине са различитих извора. (...) Преузевши грађу из 
религиозне легенде, епска песма ју је прерадила веома лако јер су већ и у легенди постојали 
сви најважнији елементи потребни епској песми. Радило се о јунаку необичног рођења и 
чудесне судбине који доживљава занимљиве догађаје, и самим тим је био задовољен епски 
шаблон“ (Милошевић–ђорђевић 1971: 222).

8 „У односу на тип легенде о св. Григорију, хагиографија о Павлу Кесаријском је сажетија и не 
поседује неке појединости. Обе говоре о детету које је као одбачени плод родоскврне љубави 
брата и сестре нашао игуман (монах) манастира са записом који објашњава порекло детета, 
али док у вер зи ја ма о св. Григорију, игуман даје дете на чување рибару, у легенди о Павлу 
Кесаријском га монах Јер мо ла отхрани сам (самим тим нема ни сукоба са рибаревим сином 
као повода за находов одлазак у свет). Према фабули легенде о св. Григорију, младић у свом 
лутању за родитељима добија краљичину – мајчину руку као награду за ратничке врлине, 
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Обе варијанте песме о Находу Симеуну из Вукове збирке (Вук, СНП 
II, бр. 14, 15) припадају кругу неисторијских песама с инцестом као основним 
мотивом, а настале су посредством писане религиозне књижевности. Фабула 
Находа Симеуна Тешана По   дру говића сродна је у свим важним сегме нти ма 
хагиографији о Павлу Кеса риј ском, изу зев мо тива родоскврног греха између 
брата и сестре.

Епско се у песми реализује у мотивима јунаковог одласка из манастира, 
лутања по све ту, до ла ска под Бу дим и обљубљивања будимске краљице. Епска 
си жеј ност изи ску је сукоб с мана стирским де   ча  цима, које надмашује сна гом и 
вр ли на ма, чиме се мотивише Си ме у нов одлазак у свет. Сцена с краљицом која, 
приву чена нао чи то шћу при ста лог момка, од влачи јунака у постељу, претходно 
га омамивши вином, и тиме ли шавајући уна пред сваке кривице, такође је епска. 
Еп ски је форматизован и опис „та  внице проклете“ у којој по во ди до колена 
гамижу „гу је и јакрепи“, као ми за нсцен Си  меоновог искупљења у ре жи ји оца 
игумана. 

У складу са својом природом, епски јунак дела. Подстакнут је 
спољашњом, објек ти    вном нужношћу. Казна му је епска. И искупљење. Кривица 
умањена незнањем, и делатношћу других јунака.9 И у античкој трагедији јунак 
је осуђен на делање. Све чи  ни како би предупредио сопствено чињење: „Трагика 
се појачава и ти ме да за Еди па ви ше није могуће стоичко држање. Док Лај бе жи 
пред својим уби цом, Едип бежи да не би сам постао убица. За разлику од свог 
оца, он је присиљен да дела, јер мора да спре чи сопствено делање.“ (Сонди 2008: 

у хагиографији иницијатива за брак потиче од саме мај ке. Пошто краљица препознавши у 
рукама свога мужа сопствени запис открива да се удала за си на, он одлази да окаје грехове 
као усамљеник, закован ланцима чији су кључеви бачени на дно мора. У верзијама о св. 
Григорију буде по небеској наредби награђен за искрено кајање титулом папе, у ха гио графији 
га се једноставно сети Јован Златоусти пошто у риби нађе бачене кључеве“ (Милошевић–
ђорђевић 1971: 214–215). 

9 „У народној песми не тера Симеун сам себе, неким уну тар њим подстицајем не све    сно у грех, 
већ је жртва околности. Епи ка доводи свога јунака до родоскврнућа сп о   љашњим развитком 
догађаја, који у устима Тешана По дру говића до  бија једну го то  во шаљиву ноту. Краљица 
мати на про сто не може да одо ли фи зи чкој лепоти тог про     лазника, ратника и делије...“ (Ми-
ло шевић–ђорђевић 1971: 217). 
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237) 
Епско се у Софокловој трагедији згушњава у драмско, које прераста 

у трагедију на ос   нову развоја трагичке свести о ходу Судбине која се не може 
ничим задржати нити пре дупредити, лишити смисла или пак осујетити. Што 
више чини да је порекне, јунак ће бити све ближе њеном испуњењу. Бежећи од 
себе он се при бли жа   ва себи. И со п стве  ној пропасти.10 

На основу ове древне приче у домаћој драмској књижевности издвојила 
су се три за ни     мљива драмска остварења, уклопљена у разно вр сна језичка 
и стилска уобручења, књи  жевне епохе и пра в це, дија метрал но супро тних 
индивидуалних поетика и неује дна   чених уметничких до мета. У тумачењу 
питања ин тер   жанровских односа народне пе  сме и драме у ко нтексту учитавања 
интер на цио налног мотива родоскврнућа из ан ти  чке трагедије (Цар едип) и 
народне традиције (На  ход Симеун) у историјске (ме ло) дра  ме Јована Стерије По-
по вића (Наод Симеон), Бра   нислава Нушића (Наход) и Ми  лене Марковић (Наход 
Си меон), по се  бну пажњу привлаче жанровска изјаловљења у конте ксту (не)
испу ње ња поетичких об ра заца које изискују народна легенда у стиху, тра   ге дија, 
мелодрама или пак исто ријска драма. Овим се још изразитије про бле ма ти зу  је 
питање индивидуалног приступа колекти вном начелу (Тешан По дру говић), од-
но    сно архетипског наслеђа (мит, легенда) у индиви дуал ној пое ти ци дра мског 
пи сца.

Ну  шићев Наход ин спи рисан је народном песмом о На  хо ду Момиру, 
с мотивом не  пра   ведно оклеветаних љу бавника, који страдањем по твр ђу  ју 
(ис)трајност своје љу бави. Спада у ис то   риј ску дра му колико и у мелодраму или пак 
дра му интриге. Интри гант и узро чник траги чних последица је пре вртљиви 
Грк Никифор Та  рентин, иза сла ник ви за нтијског цара Кантаку зина. Мотив 

10 „Епско ра спредање предисторије згушњава се у траге ди   ји у драмско испи тивање. Краља 
не су стиже несрећа као каквог странца крај пута, не  го на циљу његовог сопственог са-
зна ња. Сходно томе, пророчанства везана за три су  дбине, које уистину чине једну су дби-
ну, означавају особено трагично потенци ра ње, у оквиру којег супротстављени мо ме нти 
бивају све више везивани једни за друге, а двојство све неумољивије иде у пра вцу јединства: 
Лај бежи од свога убице путем ко ји оног управо води према њему – мла ди Едип бежи од 
најављеног убиства, а по чи ни  ће га управо у том бекству – краљ Едип тражи убице Лаја, 
плашећи се да би могли да буду његове убице, и налази самог себе.“ (Сонди 2008: 239)
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избегнутог ро до   скврнућа допуњен је мо ти   вом са  мо убиства бра та и сестре који 
нису могли да истргну забрањену љубав из ср ца. Не ма ока  јања гре ха, не ма мука, 
нема по све ћења, на стени или пак у јуначкој та мни ци.

Проучаваоци Стеријине драме слажу се у томе да је дело Наод Симеон 
или не сре ћно супружество настало у етапи која је названа ђачким периодом 
Стери ји ног рада на драми, пре него што је, с комадом лажа и пара ла жа (1830), 
„изишао на правац“, ка  ко је то истакао у оном чувеном писму Вуку Стефановићу 
Кара џи ћу из 1832. го ди не (Не сто ровић 2011: 76–77). Овде се поставља више 
занимљивих питања. Најпре, зашто се Стерија, ко је га је иначе одликовао 
извесни ексклузивитет по питању избора књи жевног предлошка11, одлучио баш 
за легендарну песму Наход Симеун из Вукове зби  р ке? Друго, какав је Стеријин 
однос према старогрчкој трагедији и хагиографској ли те  ратури с мо ти вом ин-
це  ста у основи? Треће, због чега је у Стеријином делу радња пре  нета на султанов 
двор, у оријентални амбијент и причу о су срету и пре пле ту две ве ре, две цивили-
за ци је, две културе? И четврто, колико је у овој књи же вној обра ди ес тетске 
дорече но сти и драматуршког умећа? 

Слободан Јовановић посебно истиче мелодрамску нит и водвиљску 
ситуа ци ју у ко ју се код Стерије претворила страшна и удесна грчка трагичка 
структура: „Стерија ни   је умео да подражава ле  пој уздржљивости Софокловој: 
читава три чи на он упо тре бљу   је на то да у пуну све тлост стави љубав Симеона 
и Зулме, и да нам објасни ка ко је та љубав силна... И на равно, што се Симеон и 
Зулма већма во ле, то и њихов гре шни брак све више из гле да њихово властито 
дело, и, следстве но, она несрећа која их због тог брака сналази, − све мање 
трагична, све мање вре дна нашег жаљења. У Сте ри   јиној трагедији, родо оскр-
внење остаје без извине, иако је случајно. Симеон и Зул ма толико су се волели 
пре брака, да нам се чини да би они били кадри узети се, и да су знали за свој 
прави однос...“ (Јовановић С. 1991: 905)

Шта је од Софокла остало код Стерије? Ништа. Величанствена античка 

11 „Извесна доза ексклузивности која је пратила Стеријине изборе тема и мо ти ва из народне 
традиције, није била својствена само почецима његовог рада на дра ми. Она је обележила 
и претпоследњи, трећи пе риод његовог стваралаштва, ко  ји је у периодизацији песниковог 
развоја назван београдским раздобљем.“ (Не сто   ровић 2011: 79–80)
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трагедија о цару Еди пу, чија се су дби  на ос тва рује јер се мора остварити, јер 
другачије не може бити, оставила је Стерију равнодушним. То што се место тра-
ги чког у античкој драми ис по  љава у вољи Фатума, у човековој непоправљивој 
и страшној Су дби ни која му се неу мо љиво, ужасно неумољиво примиче, 
упркос свим његовим на по рима и пре ду зе ћи ма да је избегне, и можда управо 
благодарећи тим његовим напо ри ма и преду зе ћи ма да је избегне, није било 
довољно привлачно за младог Стерију, који је пре ва схо дно овим „позорјем“ 
мислио своје савременике подучити исправности и вр лини.12

Акценат у Софокловој трагедији није на љубавном односу између Едипа 
и Јо  касте, већ на страшном, поступном и неминовном обелодањивању греха и 
њего вих по чи ни ла  ца. Другим речима, на обелодањивању трагичког. Највећи 
несре ћник и убожјак под ка пом небеском трага за починиоцем тешког греха који 
је на ва  лио кугу на Тебу, не зна  јући да ће, трагајући за грехом, доспе ти до своје и 
до мај чине постеље, и да ће, ра з голићујући грешнике и виновнике божије казне, 
разголитити сопствени грех. Да ће, бе же ћи од себе, у јаловом супротстављању 
делфском пророштву, доспети до себе. До нај  ду бљих по но ра сопства. Трагичко 
се испољава у човековој оп чињености Гре хом, у за   умном и ужа   савајућем ходу 
Судбине, у сублимираном ужа су, у ка тар зи чком исхо ду: „И док та истрага траје, 
сенка његове црне судбине при миче се све бли же, и бива све ве  ћа, све тамнија 
и ужаснија и ми њено лагано и ћутљиво помицање пратимо у она  ком истом 
узбуђењу као и оно приближавање смрти у Метерлинковој ’Не зва ној Го  шћи...’“ 
(Јо ва но вић С. 1991: 904–905)

Стерија је поднасловом „жалосно позорје“ недвосмислено одредио свој 
однос пре  ма античким и усменим изворима.13 Какве су, међутим, његове везе 
12 „Ипак зато, Софокло је успео да на основи родо оскр внења направи једну од највећих 

трагедија за које знамо. Едипов случај он је умо тао у једну религиозно тајанствену атмосферу, 
у којој он престаје бити гну сан да би постао страшан.“ (Јовановић С. 1991: 904)

13 „Наглашавајући да је реч о ’трагедији у пет дејствија по народној песми’ Сте рија је остварио 
занимљив укрштај поетичких претпоставки најстарије дра мске врсте и народне песме. За 
разлику од раније објављене драме о ко со вском по дви жнику Милошу Обилићу коју је у 
поднаслову одредио као ’јуначко позори ште у пет дејствија’, Стерија је драмску обраду мотива 
инцеста двоструко прибли жио трагичкој теми тако што ју је најпре назвао трагедијом, а 
затим навео и извор од којег је пошао у обликовању дела. Легендарна народна песма Наход 
Симеун из раста на теми инцеста и захваљујући томе блиска је свим драматизацијама 
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с ха гио гра фском литера ту ром, које је несумњиво могао посредно ос тва  ривати 
пре  ко народне књи жевности (Мари нко вић 1982: 147)?

У међусобној успоредби, постоје велике ра зли ке између хагиографске и 
Стеријине об раде теме о инцесту између мајке и сина.14 Постоје велике разлике 
и из међу Стери ји  не „трагедије у пет дејствија“ и усмене варијанте Тешана 
Подруговића. По стоје, ме  ђутим, из разите сличности између Стеријине обраде 
теме и друге варијанте ове пе сме из Ву ко ве збирке (опет Наход Симеун, Вук, 
СНП II, бр. 15), коју је Урош Во лић до био „од не ког слепог певача“. 

Стерија се, у суштини, није ослонио на Тешанову варијанту. Он се угледао 
на на ро   дну песму опет Наход Симеун и то у низу фабу лар них детаља и (мело)
драмских решења. Почев од места збивања радње (Јања), преко мотивације 
мита о јунаку, ро до скврне везе између поочима и поћерке у песми („хра нитељ 
је како и родитељ“), од но сно оца и ћерке у драми15, све до заплета, у коме је 

еди по вске ситуације. Иза оваквих и сличних остварења стоји дело великог старо гр чког 
трагеда Софокла као параметар интернационализације овог мотива у дра мским врстама.“ 
(Несторовић 2011: 77) 

14 „Постоје веома важне разлике између житија и Стери ји не обраде ове теме. Ту најпре 
мислимо на другачије позиционирање ликова уну тар родбинских веза па тако док је у 
житију Павле Кесаријски дете зачето у ро до скврном браку брата и сестре, у Стеријиној 
драми наход Симеон потиче из односа оца са ћерком. Док је први брак изнуђен и склопљен 
на основу обостране са гла сно сти брата и сестре не би ли се тако спасло царство, дотле је у 
мелодрамском обр ту отац обљубио ћерку (...) Увођењем мотива двоструког родоскврнућа, 
Сте ри ја је додатно оптеретио мелодрамску матрицу и учинио да главни лик буде ца ри ца 
Зулма, а не наход Симеон. И у житију и у мелодрами усуд се појављује као по сре дник између 
мајке и одбаченог јој сина. Али, док у житију мајка сама позива си  на да јој буде муж, не 
знајући да га је родила, Стерија у сагласности са жанром ме  лодраме уводи мотив љубави па 
се мајка и син у његовом делу заљубљују једно у друго.“ (Несторовић 2011: 78)

15 „У овом граду царовао је неки Ас–Биух Исмаил, суров и свирепи владатељ; он је имао 
једину од незаконог брака кћер, лепу као што је Даница лепа, и ова га лепота гнусним жаром 
распали, да је за жену определи. Сирота девојка, и не знајући да је сродством са свирепим 
краљем скопчана, одрицала је крвавим сузама ову прејестествену прозбу; но шта је преко 
силе тирана учинити могла? Муфтија иј благослови, и он се с’ њом као туђинком венча.“ 
(Стерија 2005: 41)
Рани царе у Јању девојку
Од малена до десног колена,
Не рани је, да је другом даје,
Већ је рани, да је за се узме;
Царе оће, а девојка не ће;
Њу ми просе лале и везири,



259

ДРАМСКО КОПИЛЕ ИЛИ ИСТОРИЈСКА ДРАМА:   ...

Зулма предмет пажње низа обожа ва  ла ца и просаца (Асан, Синан, Симеон), 
односно просидбе формулативног мноштва ла  ла и везира у песми.16 То се види 
и у потреби за умањивањем кривице Находа и његове мај ке.17

Ипак, и поред експлицитног указивања на спољашње сличности, шта је 
од поетике на родне песме остало у Стеријином „жалосном позорју“? Још је дно 
велико ништа. „Зул ма је царица, а Симеон само један симпатичан проби свет. 
Она је мухамеданка, а он хришћанин, – и врх свега још, она је најмање седамнаест 
го   дина старија од њега. И сада сиромах Стерија петља и удешава кроз целу своју 
тра  ге дију да се они ипак узму! Одиста је чудновато, да он није осетио да нас њи-
хо  ва љубавна историја не може ни часа интересовати, па ма како била рома нти-
чно представљена.“ (Јовановић С. 1991: 905)

Стеријино драмско дело показује низ почетничких слабости и пропуста, 
ка ко у вођењу драмске радње, тако и у поступцима карактеризације јунака: 
„Пре по  знавши у народној песми Наход Симеун аутентичан облик трагичког 
усуда, сро   дан Софо кло вом Цару едипу, млади песник је покушао да антички 
доживљај по  ло жаја човека у све ту веже за јунаке познате ширем читалачком 
кругу и тиме те му која ипак предста вља исклизнуће из патријархалног морала, 
приближи на шем поднебљу. Податак да ова рана Стеријина драма готово и није 
извођена, ви ше него речито сведочи о односу хоризоната дела и публике којој је 
оно наме ње но.“ (Несторовић 2011: 81) 

У Стеријиној трагедији одступање од извора мотивисано је централним 
мотивом љу бави између Симеона и Зулме, царице града Јање, за коју ће се на 

Лале просе, ал’ је царе не да,
Већ он узе под силу девојку. (опет Наход Симеун, Вук, СНП II, бр. 15) 

16 У Јању се царе преставио,
Преставио, и саранили га,
Оста сама царица госпођа,
Оста сама у бијелу двору,
Њу ми просе лале и везири,
Лале просе, а царица не ће... (опет Наход Симеун, Вук, СНП II, бр. 15)

17 У варијанти опет На  ход Симеун венчање с мајком обликовано је епском схемом женидбе 
с пре пре   кама, те се и на тај начин минимизира ју на ко  ва кривица (Милошевић–ђорђевић 
1971: 218).
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крају, у кона чном препознавању, испоставити да му је мајка. Овај мотив који 
је драмски об ли ко ван, као и одсуство мотива о јунаковом трагању за истином 
о сопственом пореклу, ус ло вио је и приближавање ове „трагедије“ жанру 
мелодраме.

И поред тога што се Судбина експлицитно наводи као регулатор који 
мери чо веков однос према божанском и усмерава његову животну путању 
(„Бадава, Никола, ја сам у рукама судбине, никаква ме сила човечија избавити 
не може.“), античка мера судбинске предодређености која одређује човекову 
трагику у свету није више супстан ци јална у Стеријиној драми. 

У драми је истакнута коб лепоте („Лепото, једино нешчастије моје...“), 
уз низ на из глед тра ги  чних дешавања и сукоба (Асан убија цара тиранина, 
Симеон убија Асана у дво боју, Синан се бори са Си мео  ном), али све то у равни 
мелодрамских обрта који ни  су моти ви  сани ни неутољивим страстима ни 
неумољивим боговима. Емоције у овом ко ма ду су тим неубедљивије што се 
на њима више инсистира, очајање је бледо, ко  лико и љубав, мржња безлобива, 
колико и страст.

По мелодрамским тоновима и заплету Стеријиној драми приближава 
се Нушићева „тра   гедија у пет дејствија“ Наход. У овој се драми реализује 
низ поетичких претпо ста      вки мелодраме као жанра, почев од откривања 
и разглашавања заборављених тајни, про    налажења и губљења иденитета, 
сплеткарења у корист државних разлога или против њих, злехуде су    дбине, 
забрањених страсти,18 све до описа љубави, толико силне и искрене, да се не мо  -
же истргнути из срца чак ни сазнањем да би њено ис пуњење било ро до сквр ни 
братско–сестрински грех19.
18 „МОМИР: Разумеш ли ме, оче, сад; видиш ли како је зао удес сплео густе мреже по мојим 

стазама; видиш ли понор дубоки, пред којим ме је судбина довела? Тешиш ме родитељском 
љубављу. Ох, кад бих је имао! Јер, реци, може ли ми понудити љубав мајка која ме не сме 
гласно сином назвати; може ли отац, којега не смем гласно оцем назвати? Жедан сам увек 
био те љубави, али у тренутку кад сам суве усне принео њеном извору да је се насрчем – 
извор је усахнуо; у тренутку кад сам ту љубав познао, ја сам је изгубио, а ти ме тешиш њом!“ 
(Нушић: 281)

19 „МОМИР: Ту... ту је грех... љубав је још ту!... Не умем да је источим, немам снаге да је ишчупам. 
Борим се као звер, и планину бих затресао снагом коју сам заложио себе да савладам. Ох, 
каква је слаботиња човек у борби са собом! Звао сам у помоћ мудрост, а она ми се церекала 



261

ДРАМСКО КОПИЛЕ ИЛИ ИСТОРИЈСКА ДРАМА:   ...

Драма Наход Симеон Милене Марковић изведена је 2006. у режији 
Томија Ја не жи ћа у Српском народном позоришту и већ је 2007. године добила 
Стеријину награду за најбољи текст. Текст је настао у јубиларне сврхе, по на-
руџбини, као омаж Стерији, на једну од Стеријиних тема. Како је у литератури 
већ наведено, драма је својом вре дношћу далеко надмашила оригинал, повод и 
слављеничку пригоду. 

У литератури је истакнуто да је Милена Марковић у писању своје драме 
првен стве   но била инспирисана Стеријом, а онда посредно народном песмом, 
односно ми том о цару Едипу. И код Милене Марковић и код Стерије наш Едип 
– Наход Симеон – „бежи од онога што воли да би нашао оно од чега стрепи“ 
(Николић 2006). Такође је истакнуто како даровита песникиња стварност око 
себе слика „модерним пе сни чким нервом“ (Пејовић 2006).

Ми пак сматрамо да Милена Марковић – и поред тога што драма 
настаје као омаж Стерији – не полази од Стерије већ од Тешана По дру  го ви-
ћа и „будимске“ ва ри јанте епске народне песме. И да у ко на чном исходу враћа 
Находа Си меона Софоклу. Ко ли ко и Тешану. 

Постапокалиптичка у интенцији, драма Милене Марковић по лази од 
слике нека да шњег библијског склада и обиља („Врт љубави“), како би по ка за-
ла рас парчане циви ли зацијске оста тке, избледеле таписерије Света, и подастрла 
мрвице љу дскости у ан ти чкој причи о Судбини која се мора остварити, и 
библијској легенди о Апо ка ли пси ко  ја се већ ос тва рила. Веровање у Судбину 
која управља људским жи во тима пре   пли ће се с веровањем у Зло као есенцију 
човекове природе. Зло које није никаква преде сти  нација у теолошком или 
антрополошком смислу, већ метафизичка константа љу дске природе.20 Ако не 
друго, фасцинацију Злом у свету и човеку Милена Марковић де  ли са Стеријом.21 

у очи; звао сам врлину, а она ми се порочно смејала. Смрт, једино смрт, нежно ми приступа 
и зове ме себи са топлим осмехом на уснама... (Дужа пауза). ... Разумеш ли ме, оче, сад? Ја је 
волим још!...“ (Нушић: 281)

20 „Моје драме су тешке за стомак, али оне имају у себи једно романтичарско виђење све та, а са 
друге стране поседују једну врсту фасцинације злом“, каже ауторка (Му њин 2009).

21 „Не гативни јунак Стеријиних трагедија не служи се злодјелом или ниским по сту пци ма 
ради грубог личног интереса (као нпр. јунаци родољубаца), већ га уклапа у стра те гијске 
калкулације и етичко–филозофске погледе на појединца, човјека уопште, на род и државу. 
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У поимању Судбине Милена Марковић је на трагу античке колико и 
словенске тра  диције. Управо је за ово поднебље карактеристично прожимање 
и стапање вере у судбину и вере у Бога: „Човеком управља судбина коју одређује 
Бог. Не може се из бе  ћи, а одређено је колико ће живети, како умрети“ (Радуловић 
2009: 46–47).

Судбина је чинилац који ће усврсисходити трагичку сврху пута јунака 
драме Краљ едип: „Три пута проговара Пророчиште током драме о Едипу: 
први пут оно го  вори Лају, затим његовом сину и на крају Креонту, који му по 
Едиповом налогу по ста вља питање. Три пута Пророчиште саопштава божанско 
знање човеку, три пута оно тиме усмерава делање и пушта људе да изврше оно 
што им је досуђено. На та три места згушњава се, као у каквим чворовима, и 
заплиће збивање, које се једино из њих може разрешити.“ (Сонди 2008: 235)

У свој постдрамски текст, у коме слика постапокалиптичну стварност и 
по ста вља пи тање трагичке кривице људи који су пристали на такву стварност, 
ауторка уводи еп ску фабуларност (одисеја – трагање за пореклом), лирску 
поетску интонацију, ме ло дра мске акценте, исповедни тон, једнако као и хладне 
брехтовске пасаже, иро нично–сатирични приступ стварно сти, уз аутентично 
песничко очуђење језика и света који је с језиком (у)једно, будући да постоји са мо 
у језику. Драма је архетипска ко лико и егзистенцијалистичка. У њој преовлађује 
песимистично осећање проистекло из драме чо векове егзи стенције. 

Наход Симеон Милене Марковић је „у својој основи игра којом човек 
(јунак) ис пи тује гра ни це властите судбине (у односу према божанском)“ (Milić 
2007: 19–20), ка  квом се и античка трагедија, све до Сократа, играла. Попут 
античких, и комад Ми лене Марковић настаје, наизглед, изван морала и времена, 
пропитујући ос но вна пи тања морала, и времена. Свог. И других. 

Став о злу као дијелу људске природе неутрализује одбојност према ко нкретном носиоцу 
зла. Стерија је у такву, несумњиво крајње скептичну представу о човјеку уклапао и старије 
категорије фатума и случаја варирајући архаичне мотиве (као што је мотив Еврипидове 
трагедије Цар едип) на грађи народне пјесме (траге ди ја Наод Симеон). Неуспјелост тога 
покушаја не долази само од једне тешке теме, не вје што транспоноване у балканске исламско–
хришћанске колоплете, већ од проти ву рје  чних настојања да се генеза кобне еротске везе 
између мајке и сина етички неутра ли ше на драмски цјелисходан начин.“ (Иванић 2007: 
49–50)
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Драма Милене Марковић тешка је и опора. Она не поучава, али поставља 
питања. Ако се врлина може научити, можемо ли постати бољи људи? Може ли 
свест о тра ги чкој кривици донети искупљење?

И поред модернистичког иронично–сатиричног отклона, на линији 
брехтовског „оту ђења“, драма Милене Марковић враћа античкој трагедији 
оно што су савремени теоретичари драме античкој трагедији одузели. Игру. 
И Судбину. Миле ни Марковић се не може приписати захтев који је Корнеј, на 
основу његовог учења о ка тарзи, при пи  си вао Аристотелу, а по коме трагедија, 
односно озбиљна драма, мора са држати не  што „на основу чега смо кадри да себе 
поправимо“ (Fric 1981: 362). Не, Ми лени Мар  ковић се не може приписати такав 
захтев. Али јој се може приписати начело да оз  биљна дра ма мора, поред игре, 
садржати и нешто на основу чега смо кадри да ви ди мо у себе. Или још боље, да 
видимо себе.

У складу с предлошком старогрчког трагеда и природом усмених узора, 
Ми ле на Марковић је задржала антички хор („Хор калуђера“, „Хор удовичиних 
пра тиља“) и колективне ликове (радници с бензинске пумпе, Цигани), као мо-
рал не резонере дра ме, који не допуштају потпуно емоционално поистовећивање 
с до га ђајима при ка за ним у радњи. Структура комада, међутим, не обезбеђује 
хору по вла шћено ме сто, с којега би се просуђивало о моралним побудама 
деловања чи ни ла ца радње и по  сле ди ца ма њиховог деловања. Драма Милене 
Марковић не дозвољава ни оно „оту ђе ње“ у брехтовском смислу, засновано 
на дистанци и промишљању ра дње, које је ка  рактеристично за савремени 
постдрамски текст. Емоционално про чи шће ње, ужи вља  вање у радњу и судбине 
ликова, учествовање у страшним и великим до гађајима ко ји порађају страшне 
и велике патње и страхове, ударање емоцијом ди ре ктно у сто мак, постиже 
ауторка превасходно сировим и аутентичним песничким језиком. Ре чи ма, које 
нису служинчад идеја, теоријских стратегија, планова, замисли, мотивациј ских 
комплекса, процена. Речима, које враћају драму трагедији, а причу миту. И је дно 
и друго поезији. 

Јунаци ове драме су губитници, људи с руба, маргиналци. Они посве 
брехтовски пе вају своје сонгове као израз сопствене неприлагођености и самоће. 
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Први сонг је „Успа  ва нка“, а пева га млада жена која ставља корпу с дететом у 
реку, у номе нкла ту ри ли ко ва означена као „курва што је оставила дете“. Она има 
још једно име, „удо ви ца која је би ла у великом свету“. Тако пева сонг „Удовичина 
песма“:

„Идем у моју кућу у мој затвор
Идем у моју кућу у мој гроб
Идем у мој кревет у моје миле ланце
Идем у моју башту у моје трње
Идем у моју шталу у моје блато
Идем да бројим шушке и гризем злато
Идем да ставим груди на јастук
Гледај ме гледај са слике
Чувај ме са оног света
Умрла би слатко“

У Тешановој песми неприлична пожуда будимске краљице, изазвана 
лепотом и присталошћу момка, дата је неувијено и с намером да се оправда 
епски јунак, којега је вино „преварило“, те је обљубио своју мајку у незнању:

Сједи Симо, пије рујно вино,
Ал’ не може госпођа краљица,
Већ све гледа Наход–Симеуна.
Кад је ноћца била омркнула,
Тад’ краљица рече Симеуну:
„Скидај рухо, незнана катано!
Ваља тебе ноћити с краљицом
И обљубит’ Будимску краљицу.“ 

И у драми Милене Марковић удовица ће се безнадежно и трагично, као и 
код Сте рије, загледати у Симеона, што ће довести до њене трагичне смрти:
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„Вир је моја кућа сине
У виру ме нађи“

Милена Марковић се игра. Показаћемо то једним примером. У складу с 
древним митом о јунаку, у уводним сценама драме акценат је на Симином одра-
стању у мана сти  ру, прати се његово стасавање и сазревање, удевање у опну му-
шке лепоте и по те нтне полности. Овде се у ствари варира опште место „мита 
о јунаку“, којим се упу ћује на дечакову изузетност тиме што он од малих ногу 
напредује брже него вр шња ци и одликује се врлинама међу њима. У предању о 
рођењу Сибињанин Јанка из Вуковог рје чни ка, Чајкановић је посебно указао на 
мотив истицања у игри међу вршњацима („гдје се скаче, он одскаче, гдје се рве, 
он обара, гдје се камена меће, он одмеће, гдје се трчи он утјече“), због чега му 
другови, злобни и завидљиви, пребацују да је ко пи ле. То је уједно и мотивација 
његовог поласка у свет да тражи оца. И у миту о Едипу мотивација за одлазак у 
свет, у потрагу за оцем, истоветна је: „Postquam Oedipus ... ad puberam aetatem 
pervenit, fortissimus praeter ceteroe erat, eique per individiam aequales obiciebant 
eum subtitum esse Polybo...“ (вид. Ређеп 1992: 17).

Ево како гласи то место у Находу Симеуну Тешана Подруговића:

Кад је била чеду годиница,
Колик’ друго од три годинице;
Кад је било од три годинице,
Колик’ друго од седам година;
А кад било од седам година,
Колик’ друго од дванаест љета;
Кад је било од дванаест љета,
Колик’ друго од двадест година.
––––––––––––––––––––––––––
Изишли су ђаци манастирски,
Те с’ играју игре свакојаке,
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Скачу скока, мећу се камена,
Прескаче им Наход Симеуне,
Прескаче им, каменом одмеће;
Мани бјеху ђаци манастирски,
Па говоре Наход Симеуну:
„Симеуне, један находниче,
Ти не имаш рода ни племена,
Ти се не знаш од рода каква си...“

А ево како је то место иронијски тривијализовала Милена Марковић и 
при томе га није лишила поезије. Хор калуђера даје овој сцени античку снагу, а 
профана садр жи на модернистичку супстанцијалност:

И са непуних годину пола тепсије
Гибанице
И са непуне две десет сарми
(Један излази испред осталих)
Једанаесту му нисам дао
Да поједе
(Сви)
Сима Симеон
И после се попне на крушку
И све крушке са врха поједе
Ове доле донесе нама
Да правимо ракију
И све шљиве поједе са врха
Оне зелене
И не поквари стомак
И грожђе легне па га једе устима
Непрскано грожђе устима га једе
И пије из потока
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Сима Симеон
И плива ко риба
Сима Симеон
И пева ко птиче Сима Симеон
Не да да му сечемо косу
Сима Симеон
Не да косу
А браде нема Сима Симеон
Не
Леп је ко девојка Сима Симеон
Јој

Избацивање из манастира еквивалентно је изла ску из мајчине утробе 
те је Симина потрага за мајком у великом свету исто вре ме но и иницијастички 
напор да се човек из профаног врати у сакрално време, у пре д младићку 
невиност и чистоту. Епизоде на том великом путу уверавају га да је свет место 
где се крију страшне, огавне звери које се зову људи. Девојчица Тако, ко ја ће му 
постати женом, већ својим именом упу ћу је на страшну деперсо на ли зо ва ност, 
и нељудску дехуманизованост света на који је осу ђен. Као из неког бекетовског 
комада, Тако чека живот да јој се деси, безнадежно снатрећи о великом граду у 
који никада неће отићи:

Одлазим ја у град
Чујем га чујем град
Како пуца град
Чујем га чујем град
Како цвили град

Спознавајући свет и се бе, Сима Симеон среће нишче и убоге, богаље–па-
трљке Судбине. Среће осу је ћену Мушкост (боксера у колицима) и Женство које 
вапи за телом како би се ова плотило у духу. Не одустаје. Иде даље: „Симеону 
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ради један црв који га једе изнутра и тера га да иде даље и да ље, да пита и да 
тражи, и да гледа и да доживи, и да уништи на том путу. И он постаје све тац на 
крају, након што се сјединио са мајком и провео у покори много година, као и 
у народној песми...“ (Интервју с Миленом Марковић, Ludus – pozorišne novine, 
СДУС, Београд, 2004–2006).

Поредак у Манастиру је поредак Света. Оцо, милостиви, али праведни 
калуђер, представља ауто ритет, сређеност, закон и морал. Калуђери су разне 
сорте. Јован, изгубио породицу, жали за њима. Милу тин, „калуђер који се бори 
са демонима“, Удовичин отац и Находов деда, воли дечаке. Циганка, до јиља, 
заузима место античког пророчишта, с правом, архетипским (дарује млеко, 
живот, црна је, има про ро чке способности); клетвом у сонгу „Плакаће му мајка“ 
прорећи ће трагедију. Она по мера границе морала и врлине:

[...]
„Да те буде срамота
Ти да ми кажеш да сам крала
А имаш толико ствари 
Које ти не требају
Шта ће ти то све
Мени требају“
[...]

Трбуља, у критичарству поистовећена с Брехтовом Мајком Храброст, 
уместо ко лица вуче своју судбину – непокретног мужа у колицима. Она означава 
доње, пло тско, чулно, опсцено, трбух као место где пребивају чула, те ће с њоме 
Симеон и сте ћи неопходна знања о томе „како се жена воли“. Муж у колицима, 
некадашњи бо ксер, симбол за покрет и снагу, сада симболизује осујећену му-
шкост. Боље речено, немогућност да се буде Мушко. 

Свет се у овом (пост)драмском тексту осипа и руши из темеља. Симеонов 
брак је са м о потврда дубоке друштвене и моралне кризе, епохалне разградње 
света. Дете из тог брака биће напуштено и остављено једнако као и Симеон, или 
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Тако, или њен „брат“. 
Наход Симеон трага за мајком, за сопством, за идентитетом. Његова 

потрага је мо дер нистичка колико је архетипска: „Хоћу мајку да нађем, да знам 
ко сам и шта сам, хоћу да знам, не други да ми кажу, ја да знам.“

Два света, Манастир и Свет, не препознају један другога као свет: „Није 
он за ма на стир, није он како треба и неће бити како треба, грехови родитељски 
се у њему виде.“

 Када је реч о драматуршкој структури комада, од библијског пролошко–
епи ло шког оквира, текст се дели на 20 слика, тематски означених насловима: 
„Пуштен низ во  ду“, „Света кућа“, „Јован и Оца“, „Буђење ђавола“, „Свет“, 
„Рођендан“, „Жи вот та кав је“, „Нема га“.

На самом почетку драме, кроз песму „Врт љубави“ Вилијама Блејка, 
види се и би блиј ски призор свега онога што је некад био „врт љубави“, а сада 
је претворено у руи ну, пустош, нигдину. Од Апокалипсе до Потопа. Речи су 
парцелисане као гробље, у себи носе измрцварене остатке живота. Сам крај 
варира опште место античког мита, али и наговештава библијски потоп (сви 
одлазе у воду).

Поезија, посебно у со нго ви ма, прати било митског пулсирања драме 
Милене Мар ко  вић. Порив за магијским по дра жа ва њем пу тем речи (слично 
узрокује слично; сли чно подражава слично), митотворачки је поетички 
поступак. По на вља њем фо нема, речи, синтагми, мелодијске ма три це, подражава 
се прво тна ме лодија мита. Трагички нимбус дра ме постиже се пре све  та 
митотворством језика и стиха.

Понављање јесте један од основних облика организовања речи и мисли: 
„Присутно у ра  зним видовима магијских формула, понављање је најстарији 
начин уметничког ми шље   ња, пут ка типологизацији, али и основно средство за 
изградњу уметничког ос тва  рења као целине.“ (Н. Милошевић–ђорђевић) Реч је 
о поетичком поступку на ко ме Марковићева посебно инсистира јер приближава 
текст заборављеном митском об ра сцу првоговора:

„Лети лети као птица
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Пливај пливај као риба
Гризи гризи као кер
Кољи кољи као вук...“ („Успаванка“)

У драми Милене Марковић песнички језик не бави се номенклатуром 
идеја. Он је ре   гистратор конкретних ствари, људи, предмета. Као језик народне 
поезије он опред ме ћује апстрактно, делећи, попут причљиве понављалице–
мита, недељиво у иг ривој раз бро јивости стихова. Жесток је то поетски језик, 
сиров и ругалачки, проницљиви ху  ли тељ и опсенар. Језик који засеца дубоко, 
до сржи ствари, како би себе от ворио ка све  ту и тиме свет суштински задобио 
за себе. Тај језик је забринута нежност мајке и опсцена псо  вка ули чара. У њему 
пребивају метафоричност, зачудност, жаргон, псовка, као израз идео ло шког 
отклона и отпора пре ма малограђанштини.

Друштвена критика у комаду Милене Марковић није на првом месту, али 
по сре дно постоји, пре свега у репликама Трбуљиног Мужа.22 То бисмо могли да 
схва  тимо у духу брехтовске критике античке трагедије, у погледу њене моралне 
инди фе ре    нтно  сти (Fric 1981: 364), али и као аутентичну друштвено–критичку 
ангажо ва ност писца овог комада. 

Марковићева барата архетиповима. Један од њих је човекова опседнутост 
де мо ном. Звер на точковима коју је јахала „курва што је оставила дете“, врела 
и мо ћна, еквивалентна је мотиву о „буђењу ђавола“ у Симеоновом одрастању. 
Један су сце не у којима се Милун, „калуђер који се бори са демонима“, суочава 
са Симеоновом ле потом. Опседнутост ђаволом поистовећује се с музиком, 
весељем, смехом.23

22 „МУЖ: Та домовина то је једна ужегла курва што се јебе у дупе, јер у руци држи бомбу да ти 
разнесе главу кад хоћеш да је омиришеш, брда и долине...“ (...) „Нико нема појма ништа. Све 
сама пичка и дупелисци и пијачи млека и овце за шишање и телад за клање, све будала до 
будале, видим ја одавде све, видим на другу страну света, видим како иду по улицама, криви 
што су живи, сви ће да цркну дупеглавци.“ 

23 „Нећу да ти кажем. Кад кажем како се зове тај инструмент почне душа да ми плаче. За 
ђаволом ми плаче душа. ђаво је унутра у том инструменту. Стално ме је звао да дођем код 
њега више пута сам био. Бацио сам је и спалио. Свирао сам добро, долазиле су код мене па 
коју ја хоћу узмем коју нећу дам једном што ме пратио. Неке су плакале кажу хоћу тебе нећу 
тог што иде са тобом али ја кажем курво кад си дошла да добијеш то по што си дошла...“
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Док у народној песми отац игуман отвара врата од тамнице где се легу 
„гује и ја кре пи“, Симеон у драми Милене Марковић сам одлучује да се затвори 
у тамницу. Он да кле сам, посве слободно, у складу с поетиком нововековне 
индивидуалности, бира об лике и смисао свога каштиговања. Овај детаљ 
показује моћ слободне воље у са вре меном друштву, и мо гу ћност да човек своје 
грехе окаје због тога што тако хоће, а не због тога што тако мо ра.

Кад то чуо отац игумане,
Узе Сима за бијелу руку,
Па отвори тавницу проклету,
ђено лежи вода до кољена,
И по води гује и јакрепи,
Симеуна баци у тавницу,
Па затвора тавницу проклету
Кључе баци у тихо Дунаво,
Па је старац тихо говорио:
„Кад изишли кључи из Дунава,
Симеун се грија опростио!“ 

Симеоново окајање греха наговештава сонг „Хоћу да ме нема“:

Дошао сам да останем 
Дошао сам да останем доле испод земље где су кости
Дошао сам да останем ту и да не гледам сунце
Дошао сам да останем ту и да не слушам птице
Дошао сам јер сам нашао своју мајку
Дошао сам јер сам био у мајци својој
Дошао сам јер сам јој био у утроби
Дошао сам јер ми је било лепо са мајком мојом
Дошао сам јер сам јој ја ставио нож у утробу
Дошао сам јер нећу више да постојим
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Дошао сам јер хоћу да се молим за њу
Дошао сам јер сам гори од сваког ко хода по земљи
Дошао сам да молим за оца свог
Дошао сам јер сам гори него он
Он није волео мајку моју
Онако као што сам је ја волео
Целу ноћ и један дан
Волео сам мајку своју
Читав живот сам је тражио
Читав живот ћу да молим за њу
Нисам јој рекао да има унуче
И оно нека иде где му је воља

Док се Стеријин дијалог с традицијом врши преко друге варијанте 
народне песме, драма Милене Марковић ослања се на Тешанову „будимску“ 
верзију. Комад прати ло гику епске песме и када је напушта, он се повинује 
књижевноисторијским изво рима и када их крши, боље речено, повинује 
се управо да би их кршио. Тако се у Те ша новој варијанти о Находу Симеуну 
експлицира да игуман не даје дете дојиљама („Не шће дават’ чедо на дојиље,/ 
већ га рани у свом намастиру“), док у комаду Ми ле не Мар ко вић дете остаје 
у манастиру, али се проналази срећно решење, у лику младе Ци ганке–дојиље 
која отхра ни дете. Циганка је вишеструко функционалан лик. Она пред ставља 
људе с маргине, друштвени талог и несрећу уз посредну критику пре ов ла  ђу јућег 
друштвеног уређења и морала. С друге стране, у архетипском смислу, Ци га  нка–
дојиља заузима место делфског Пророчишта, за шта јој легитимитет дају ње-
ни ат ри   бути (црна, симболизује плодност, мајка) и порекло (Цигани, номадски 
народ, склон враџбинама и гатању).

Оцо је, као и народној песми, добар, праведан и милостив калуђер, коме 
је Симеон истински прирастао за срце:

Жао бјеше старцу игуману,
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Пази Сима, како свога сина;
Пореза му св’јетло одијело,
Даде њему хиљаду дуката
И ђогата свога из подрума...

Легенда о бацању кључева у море, као и о проналажењу тих кључева 
после од ре ђе ног низа година, у драми Милене Марковић психолошки је 
рационализована у скла ду с реалистичком мотивацијом текста, али су задржане 
одређене симболичке и поетске референце. Тако, отварање рупе у поду врши се 
тачно на дан који је Оцо одре дио (на дан његове смрти), после много година, на 
шта указује чињеница да су Ми лун и Јован већ старци. Симеон је представљен у 
складу с легендом, али и с на родном песмом:

„отварају отвор на поду.
велика светлост из отвора.
Њих двојица падају на колена.
излази Симеон сав у злату.
Љубе му ноге.“

Искушење и искупљење је слично представљено и у легенди о Павлу 
Кесаријском:

„Ја се зачудих смелости овога човека. И знађах за једно мало острво негде 
на мору. И на том острву беше једна кула. И одвезох га тамо морем и уведох 
га унутра и привезах му руке и ноге. И затворих кулу железним затварачем. А 
Павле повика ка мени и рече ми:

’О владико, када ћеш доћи опет до мене?’
А ја вргох кључеве у море и рекох му:
’Када ови кључеви изиђу из мора, тада ћу и ја доћи к теби.’
И пођох у своју ћелију. Када прође дванаест година, једнога дана, на 

Благовести Пресвете Богородице, донеше ми рибе из мора. И у једној риби нађох 
оне кључеве. И када их угледах, зачудих се веома одакле кључеви у риби, јер их 
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не познах после толико година. И те ноћи, док лежах у својој постељи, паде ми 
на памет Павле како га закључах. И ујутру испричах братији о томе. А они се 
насмејаше, говорећи:

’Шта говориш, о владико? До сада од њега тамо није ни кост остала.’
А ја рекох:
’Жив Господ Бог мој и жива душа моја, не остављам га тек тако!’
И уђох у корабљу и дођох тамо. Како отворих кулу, одмах угледах Павла 

украшеног и обасјаног светлошћу. И сијаше као сунце. А миомирисно миро 
излажаше из његових мишица. И угледавши ме, Павле повика из свег гласа ка 
мени:

’Радуј се, мој добри учитељу и наставниче спасења мог!’“ (Јовановић Т. 
2000: 275)

Чудо је хришћанско. У Симеоновим речима упућеним Оци виде се 
ремини сцен ци је на уловљену рибу са златним кључевима и хришћански мит 
(„Дедице, на пецање ми идемо у вир да ухватимо рибу и да је вратимо у воду, у 
вир дедице.“) Одлазак у во   ду је завршни део есхатолошког библијског оквира 
драме, наговештен већ про ло шком пе смом Ви лијама Блејка „Врт љубави“. 
Уместо потопа који долази по људе због са  гре ше ња њи хових, овде људи долазе у 
воду, и затварају се у њену ауру. Подземни свет им једино припада. То што је тај 
свет обасјан светитељским сјајем, слаба је уте  ха.

Не постоји трагедија у којој је трагичко до те мере заступљено као 
што је то радња Софокловог Краља едипа: „На било који део судбине јунака 
да се усмери поглед, увек ће му се указати оно особено јединство од спасења и 
уништења, које чини једну од основних црта трагичног. Јер није уништење као 
такво трагично, него је трагично то да спасење доноси уништење; трагика се не 
остварује у пропасти јунака него у то ме да човек страда на путу којим је кренуо 
да би избегао пропаст. То основно иску ство јунака, које се потврђује са сваким 
његовим кораком, у сваком случају тек ка сни  је уступа место једном другом 
искуству: да је то пут у пропаст, на чијем крају сто је спасење и ослобођење.“ 
(Сонди 2008: 234)
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Општи, цивилизацијски оквири радње, архетипска дубина реплика, 
трагичка игра и иронијска персифлажа, између хришћанског и античког 
мита, воде Находа Си мео на Милене Марковић од претхришћанских до 
постапокалиптичних времена данашњи це и питања трагичке кри  вице нових 
покољења: „Иза ове пост мо дер  нистичке поетске дра ме крије се пре ци  зна сли ка 
наше стварности.“ (Јовановић Љ. 2011)

Модерно доба не успорава и не ништи разорно дејство Фатума. Напротив. 
Грчка тра гедија се у драми Милене Марковић враћа својој суштини, као дете 
матери. С дру ге стране, хагио гра фски елементи на крају драме библијски су 
оснажени сценом у ко јој се цео свет, манастир, калуђери, људи и богови 
сурвавају на дно реке. Раскапија се од  је дном капија воде, расцвета локвањ 
природе, раздреши чвор греха, позлати било леген де, посуврати трбух мита у 
модернизму у коме је трагизам индивидуе инсти ту цио  нализован у медијском 
манипулативном простору Судбине.
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Bosko Suvajdzic

DRAMATIc BASTARD OR hISTORIc PLAy: NaHOD sIMEON IN FOLK POEM AND 
DRAMA
Summary

while Sterija’s dialogue with tradition is taking place through another version of the 
folk poem: Nahod simeon, again, drama of Milena Markovic is based on the Tesan’s Budim 
version. having painted post–apocalyptic reality, and setting the question of tragic error of the 
people who embraced such a reality as their own, the author of this post–drama text enters epic 
fabula, lyric intonation, melodramatic accents, the tone of confession as well as cold Brechtian 
passages. 
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Медиса A. Колаковић (1973)1             УДК: 821.163.41.09:012 Jovanović V.M.
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет

ВОЈИСЛАВ М. ЈОВАНОВИЋ – АНТОЛОГИЧАР НАРОДНЕ 
КЊИЖЕВНОСТИ

У раду се сагледава антологичарски рад Војислава М. Јовановића 
Марамбоа у домену народне књижевности. Првенствено се сагледавају 
антологије за школску употребу, у периоду између два светска рата. Анализом 
антологија Српске народне песме (1922) и Српске народне приповетке (1925) 
показује се Јовановићев однос према фолклорном књижевном наслеђу 
и његови критеријуми за одабир „најрепрезентативнијих“ примера. Ови 
примери, заступљеношћу у „школској књизи“, постају битан чинилац за 
креирање естетског укуса генерација, али, истовремено, и својеврсно 
огледало културне политике разматраног периода.

 
антологије народне књижевности, естетски критеријуми, српске 

народне песме, српске народне приповетке, војислав м. јовановић.

Термин антологија, везан је за скуп грађе коју је приређивач изабрао с 
дефинисаном тенденцијом. Тај избор је превасходно детерминисан естетским 
критеријумом, а, притом, има намеру да грађу прикаже и у одређеном 
методолошком систему, или „da hronološkim izborom prikaže razvojni put 
nacionalne književnosti, književnosti neke grupe, pokreta, pravca, ili pojedinih 
stvaralaca. [...] Antologija uvek odražava duh i ukus vremena, sud generacije i 
priređivača, estetske, socijalne, političke i druge tendencije. Zbog svega ovoga, pojava 
antologije često izaziva žive komentare i kritike [...]“ (RKT 1992: 42). 

Збирке Вука Ст. Караџића „послужиле [су] као главни извор за 
мноштво различитих антологија, разноврсних квалитета и намена“ (Пешић – 

1 kolakovic.medisa@gmail.com 
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Милошевић–ђорђевић 1997: 14). Полазећи од ових збирки, које се у најширем 
смислу могу посматрати као књиге антологијског карактера, антологије народне 
књижевности доживеле су и многе трансформације. 

Крајем 19. века ове антологије најчешће се доживљавају као „пригодно 
штиво за народ“, међутим, у периоду после Првог светског рата оне постају 
доминантна пракса у сфери издавања уџбеника. Ове антологије садрже опширне 
„уводе о народној књижевности, од најстаријих помена до појаве Вукових књига“, 
а приређивачи „најчешће предлажу неку од подела лирике, епике и приповедака, 
према којој и приређују антологију“ (Пешић – Милошевић–ђорђевић 1997: 15). 

Злата Бојовић примећује да се све више праве дистинкције између 
„динамичног“ – уметничког, и „статичног“ – усмено–књижевног тока у српској 
књижевности. Она истиче да су се ова два тока „све више раздвајала“, онај 
уметнички се „непрестано мењао и био природни уметнички израз сваке 
нове генерације, новог сензибилитета, нове моде, манира, песничког израза, 
имагинације, поетског мишљења, новог начина коришћења језика, многих 
експеримената у поезији и прози“, док је онај усмено–књижевног „био статичан“ 
и у њему се „учврстио, највећим делом још у доба романтизма, оквир српске 
усмене литературе. Са појавом великих антологија у xx веку, ти токови су се 
потпуно раздвојили“ (Бојовић 2006: 9).

Дистинкција коју уочава Злата Бојовић само је једна од карактеристика 
презентовања и класификовања усмене књижевности у посматраном периоду. 
Међутим, констатација да су се „појавом великих антологија у xx веку, ти 
токови потпуно раздвојили“, захтевала би да се објасни још једна специфичност 
поимања и проучавања народне књижевности. То је, пре свега, зачетак научног 
сагледавања ове врсте у оквиру целокупног књижевног система, а затим и њено 
засебно презентовање и заступљеност у школском систему. То раздвајање у 
оквиру самог проучавања народне књижевности, другим речима, приређивање 
и објављивање антологија народне књижевности посебно за школску употребу, 
у овом периоду има вишеструку улогу у књижевно–историјском, културном 
и просветном систему, али ове антологије саме по себи, углавном, остају ван 
интересовања стручне јавности. Изузетак представљају антологије Војислава 
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М. Јовановића и Јаше М. Продановића2. Но, иако утилитарне, ове антологије 
свакако заслужују да буду сагледане и као део антологијске продукције српске 
књижевности, и као значајан вид представљања усмене књижевности, те, као 
одраз времена и огледало естетских критеријума својих приређивача.

С друге стране, позиција коју заузимају антологије за школску употребу, 
између књижевно–естетског и просветно–педагошког, постаје захвалан 
параметар за одређивање могућег утицаја на креирање књижевног укуса, али, 
истовремено, ове антологије имају и нормативну улогу у стварању естетског 
фолклорног канона. 

За разлику од читанки које су обавезни уџбеници, антологије народног 
стваралаштва преузимају улогу приручника или лектире. Самим тим, код 
приређивања антологија добила се додатна слобода и простор за шире 
представљање народне књижевности, за објашњавање критеријума за избор 
грађе, али и за упућивање на изворе приказане грађе, што је у читанкама 
ограничено недостатком простора и превасходном наменом уџбеника.

Битна карактеристика антологија народне књижевности за школску 
употребу јесте њихова утилитарност. Иако већина приређивача као примарни 
критеријум истиче естетски, неретко се дешава да сам избор буде условљен и 
васпитно–образовном димензијом, а тиме и грађа трпи извесне промене. На тај 
начин бива задовољен један критеријум, али, истовремено, и оштећен други. 

Неоспорно је, међутим, да посматрање антологија народне књижевно–
сти, као школских публикација комплементарних читанкама, омогућава 
комплетнији увид у рецепцију народног стваралаштва остварену у образовном 
систему Србије између два рата, али и касније, све до нашег доба. Предмет нашег 
интересовања биле су антологије народне књижевности намењене за школску 
употребу у Србији од 1914. до 1945. године3. Притом, предност су имале оне 

2 И у раније поменутом тексту Злата Бојовић, сем антологија Војислава М. Јовановића, не 
наводи ниједну антологију народне књижевности за школску употребу до средине 20. века. 
Комплетнији преглед дају Радмила Пешић и Нада Милошевић–ђорђевић (1997: 14–15).

3 Поменули бисмо следеће антологије: Јовановић 1922; Продановић 1925; Јовановић 1925; 
Чајкановић 1925а; Витезица 1930; Витезица 1937; Лесковац 1937; Продановић 1938; 
Стојановић 1938; Продановић 1951. 



282

медиса a. Колаковић

антологије које су одобрене за коришћење у српским школама указом Главног 
просветног савета. 

По избору грађе, ове антологије можемо поделити у неколико група: 
оне које садрже само одређени род народне књижевности (лирику, епику, 
приповетке...); оне које обухватају целокупни жанровски корпус; оне које 
су изразито националног карактера; оне које представљају грађу целог 
јужнословенског простора. У разматраном периоду постоје примери за сваки 
од ових модела. 

Наравно, када говоримо о антологијама не можемо занемарити 
приређиваче. Приређивачи антологија, као и читанки и тематских избора 
народне књижевности за школску употребу у разматраном периоду у Србији, 
били су веома репрезентативна имена српске књижевно–критичке, политичке 
и просветно–педагошке сцене, што додатно чини ове антологије интересантним 
предметом и у домену културолошких истраживања. Као најзапаженије 
антологије и с највише поновљених издања издвајају се књиге Војислава М. 
Јовановића и Јаше М. Продановића. За ову прилику фокусираћемо се на 
антологије народне књижевности Војислава М. Јовановића Марамбоа.

***
Интересовања и делокруг деловања Војислава М. Јовановића (1884–

1968) били су веома плодни и разнолики. Овог дипломату, драмског писца4, 
књижевног критичара и историчара, преводиоца, архивисту, приређивача 
уџбеника немогуће је сврстати у једну категорију. Војислав М. Јовановић био је 
појава „neujednačene uspješnosti, ne uvijek prihvatljive orijentacije, ali nedvojbeno 
vrijedna pažnje i dragocijena kao izvor informacija“ (Bošković–Stulli 1970: 209; 
види, такође: Ćirilov 1989). Неуморан и дуготрајан рад на пољу изучавања и 
анализирања усмено–књижевне грађе, а затим и легат (кућа и лична библиотека) 

4 В. М. Јовановић „написао је и четири комедије из београдског живота: Наш зет (1905; 
изведена у Народном позоришту у Београду 1907), Наши синови (1906; изведена на сцени 
Народног позоришта исте године), Наши оцеви (1906) и Кариера (1907)“ (Јовановић 1973: 
479–480). Марамбоови комади представљају важну тематску и значењску иновацију у 
српској драмској књижевности 20. века (Види: Марјановић 2005; Миловановић 2011).
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који оставља српском народу, обезбедиће му значајно место у нашој културној 
и књижевној историји.

Српске народне песме: антологија: школско издање Војислава М. 
Јовановића доживела је више издања5 и била изузетно популарна6 у српским 
школама између два светска рата. Ова антологија објављена је 1922. године. 
Велики критички одзив био је, по свој прилици, последица потребе за овом 
врстом књига. У приказу Светозара Матића истиче се, рецимо, да је ова књига 
драгоцена зато што су „велике збирке Вукове државнога издања поодавно 
распродате“ (Матић 1922: 214). 

На самом почетку предговора Јовановић изричито наглашава да је 
његова антологија намењена школској употреби, и додаје да она може бити 
посматрана и као претходница свеобухватније антологије српске народне 
поезије, која ће српску народну књижевност приказати у свој њеној пуноћи 
и лепоти. При одабиру грађе аутор се, према властитом исказу, руководио 
следећим принципима: 

– лепота садржине и облика, 
– разноврсност облика, и
– намена. 
Навођење извора спроведено је на начин примерен школском издању. 

Нема детаљног и прецизног навођења извора за свако појединачно дело, већ је 
дата релативно обједињена литература. Верност преузетог записа углавном је 
поштована, али су чињена и одступања: „опште уобичајена у израдама оваквих 
издања“ (Јовановић, 1922: VIII), односно, мењани су и прилагођавани правопис 
и интерпункција. Јовановић је усвојио и измену последњих стихова песме „Смрт 
мајке Југовића“7, и то „онако како се то до сада чинило од скоро свих њених 
приређивача“, док је песма „Свети Саво“ допуњена стиховима варијанте из 
збирке Вука Стеф. Караџића. Педагошка функција овде јасно потискује естетску. 

5 Друго изд. 1923; 3. изд. 1926; 4. изд. 1927; 5. изд. 1937.
6 Због ограничености простора, навешћемо само податак да је антологија имала преко 18 

приказа чији су аутори били, између осталих, Богдан Поповић, Павле Стевановић, Герхард 
Геземан, Перо Слијепчевић, Драгутин Костић, Светозар Матић...

7 Више о томе: Колаковић 2008: 50.
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Ипак, необично је да се измене јављају код аутора који је опсесивно инсистирао 
на строгом разликовању „праве“ и „лажне“ народне песме8. Јовановић у 
неколико наврата скреће пажњу на намену антологије, правдајући се да је 
извесне напомене учинио по сећању, јер су му све белешке уништене за време 
рата – ово је, вероватно, требало да буде отклон од могућих критика.

Јовановићев начин приређивања има, свакако, и својих предности. 
Грађа је добро организована и прегледна. Стране и мање познате речи, као и 
напомене о појединим личностима опеваним у песмама, дате су испод текста, 
у фуснотама, а не у регистру на крају књиге, како је то уобичајено за ову врсту 
публикације. На тај начин ученици су лакше долазили до потребног појашњења 
и били концентрисанији на сам текст. 

У свом опширном предговору, који се може посматрати и као особени 
приручник, Јовановић даје и основне упутнице, теоријске и историјске, подељене 
у шест поглавља: о народном песништву уопште; Српско народно песништво 
у прошлости; лирске народне песме; епске народне песме; Скупљачи српских 
народних песама и преводиоци српских народних песама. 

Избор грађе ограничен је на српску народну поезију, и приметно је да је 
највећи део преузет из збирки Вука Стеф. Караџића. Но, иако је преузео доста 
грађе из његових збирки, Јовановић није задржао Вукову поделу песама. Лирске 
и епске песме он дели у по десет група. Лирске (63 примера) класификује овако:

1. Песме митолошке
2. Песме побожне
3. Песме слепачке
4. Песме обичајне
5. Песме домаће
6. Песме љубавне
7. Песме посленичке
8. Песме о природи
9. Песме пригодне
10. Песме шаљиве и подругљиве

8 Више о томе: Јовановић 2001: 283–333.
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Епске песме (53 примера) дели на циклусе, иако у насловљавању 
појединих целина не истиче овај термин: 

 1. Песме неисторијске
 2. Немањићи и Мрњавчевићи
 3. Косово
 4. Краљевић Марко
 5. Бранковићи и Јакшићи
 6. Црнојевићи
 7. Хајдуци
 8. Ускоци
 9. Борбе црногорске
 10. Ослобођење Србије
Веома слична подела уз извесна одступања задржала се у школској 

употреби до данашњег времена (види: Kleut 1990).  
Иако је инсистирао на „лепоти и разноликости облика“, Јовановић без 

објашњења изоставља некe несумњиво лепe песмe, попут „Бановић Страхиње“. 
Мали обим антологије и њена намена не могу бити оправдање за овакав поступак, 
јер је реч о песми незаобилазној у било каквом антологијском избору. Можда 
разлоге треба тражити у васпитно–моралистичкој тенденцији. Такође, није 
сасвим јасно зашто Јовановић у уводном, теоријском делу, помиње и оправдано 
хвали песме „Наход Симеон“ или „Женидба Максима Црнојевића“, а касније их 
не уврштава у избор. Чини се, ипак, да је изостављањем песама Старца Милије, 
Јовановић, посредно, заузео негативан став према Старцу Милији, можда зато 
што се он и иначе издваја међу Вуковим певачима9 (види: Пешикан–Љуштановић 
2009: 31–52). 

Дугу традицију преношења и бележења српске народне књижевности, као 
и њене несумњиве естетске вредности, Јовановић сагледава у следећем: „Треба 
одмах напоменути да стварању те значајне народне књижевности у Срба нису 

9 Приређујући књигу петнаест српских народних песама (1925), за стил Старца Милије 
и песму „Бановић Страхиња“, Веселин Чајкановић каже и следеће: „ [...] Иначе су његове 
измене и додаци, његова редакција уопште, изврсни, и поезија Старца Милије представља 
свакако најбоље што је народна епска поезија дала“ (Чајкановић 1925ц: 158–159).
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допринеле само особене историјске и друштвене прилике, већ, у великој мери, и 
урођени виши песнички дар српског народа“ (Јовановић 1922: xIx–xx). Овом 
исказу треба додати и напомену о „посебној српској души различитој у нечему 
од других“, коју С. Матић критикује: „Сувише је уопштена и ни једним фактом 
подупрта тврдња о ’посебној српској души различитој у нечему од других’. 
Напротив, Маретић је у својој књизи о Нашој народној епици (коју уредник 
наводи у уводу своје антологије) утврдио многим примерима велику сличност 
српског народног песништва не само с руским него и с Омировим епом“ (Матић 
1922: 216)10. 

Што се тиче лирике и она, како бројчано тако и именовањем, одступа од 
Вукове поделе, али се доста разликује и од данашње. Јовановић, рецимо, обредне 
и обичајне песме издваја као једну групу, под именом обичајне, док религиозне 
песме раздваја на три групе: митолошке, побожне (реч је о хришћанским) и 
слепачке. Такође, он посебно издваја песме о природи, а породичне песме зове 
домаћим. Опет, вероватно, из васпитно–моралних разлога, у антологију су ушле 
само две љубавне песме „Несрећна девојка“ и „Клетве девојачке“. У основи овог 
избора могла би бити жеља да се млади људи, посредно, опомену да љубав може 
бити извор патње и да би, рецимо, требало поштовати патријахалне моралне 
норме због њихове дубоке заснованости. 

***
Три године након објављивања антологије српских народних песама 

Војислав М. Јовановић уређује Српске народне приповетке: антологија11, књигу 
која с претходном, по његовим речима, чини целину и представља „њено 
продужењe“ и „нераздвојиви део“, али овај пут са циљем „да у једну свеску 
прикупи довољан број најсавршенијих примерака те [народне] приповетке и 
да један значајан, богат и јединствен род српске књижевности прикаже у што 
потпунијој и што изразитијој слици“ (Јовановић 1925: V). Овај пут Јовановић 
се осврће и на српску народну песму, која по његовим речима представља 

10 На овој паралели инсистира и Винко Витезица у предговору своје антологије.
11 И ова књига изазива реакцију стручне јавности оличену у преко 11 приказа.
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најзначајнију и најбогатију област српске књижевности. У одабиру грађе 
преовладавала је лепота садржине и облика, но, пошто је књига намењена 
школској омладини, аутор је сматрао да при редакцији текстова треба изостави 
„грубости и скаредности“. 

Као примарну намеру Јовановић истиче приказивање српске народне 
приповетке „не као саставне области српског фолклора, већ искључиво као 
саставне области српске књижевности“. Ово је умногоме рефлекс Вукове жеље 
да његове Српске народне приповијетке „може и учен читати, и прост слушати“ 
(СНПрип, 1928: xx).

Овом унапред наглашеном тенденцијом Јовановић се ограђује и правда 
зато што се не бави пореклом и мотивима самих приповедака, истичући да се тим 
стварима бави фолклористика и с друге стране, дефинише потребу да се народна 
књижевност посматра у светлу целокупног контекста српске књижевности, што 
је значајан помак у образовном систему, али и важан искорак у сагледавању 
целовитог традицијског тока српске књижевности.

Такође, он задржава право да „подвуче разлику“ која „двоји мерило 
књижевно од мерила фолклористичког у оцени интереса и вредности народне 
приповетке“ (Јовановић 1925: Ix). Пошто је свестан да је „најзнатнији део наших 
народних приповедака, својим предметима, само српска обрада ’заједничког 
међународног добра’, он приповетке бира ’искључиво као производе српске 
лепе књижевности’“ (Јовановић 1925: Ix). У одабиру великог броја приповедака 
и њихових варијанти одлучивали су и занимљивост тема, распрострањеност 
у народу, оригиналности мотива, дар приповедача, лепота језика и стилска 
усклађеност. Поред овога, намера приређивача била је да прикаже приповедне 
бисере свих крајева у којима је настајала српска народна приповетка, и тако 
школској омладини пружи „свестрану и укупну слику српске народне припове–
тке која и јесте постављени циљ ове књиге“ (Јовановић 1925: x). Ова заступљеност 
грађе из разних крајева свакако је за похвалу, али Јеремија Живановић износи 
бојазан да због тога антологија можда неће бити најподеснија за ниже разреде 
средње школе, због дијалекатске разноврсности. Живановић напомиње и то да 
би требало, у неком наредном издању, исправити правописне и интерпункцијске 
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грешке, јер ће антологија, поред забаве, бити коришћена и као „помоћна књига 
за учење језика и правописа“ (Живановић 1925: 225).

Даље, у предговору, Јовановић се осврће и на оригиналност самих записа. 
За разлику од народне песме коју су записивачи бележили директно и дословно 
од певача, с приповетком је то само изузетно случај. Захваљујући стиху, сматра 
Јовановић (попут Вука), постоји утврђени облик у којем се записују песме, 
што због природе прозног текста није случај када је реч о приповеткама. Ово 
даље отвара питање аутентичности бележења народних приповедака. Као један 
од главних параметара за одређивање „праве народне приповетке“ Јовановић 
наводи „савршено одсуство сваког подражавања владајућој књижевној прози, 
злој и доброј“ (Јовановић 1925: xIII). 

Примери добрих збирки, у којима је наилазио на књижевну вредност 
и књижевно–историјски значај, за њега јесу збирке „Вука Караџића и његових 
сакупљача, и оне Вука Врчевића, и оне из босанске виле“ (Јовановић 1925: xIII), 
док безначајнима сматра збирке Атанасија Николића, Босанске редовничке 
омладине и Мијата Стојановића. Ово се, нарочито када је о Атанасију 
Николићу реч, свакако може довести у питање, пошто су његова одступања 
од аутентичности записа превасходно језичка, па, у суштини, не премашују 
обим Вукових интервенција12. Крајње некорисним Јовановић сматра и преводе 
с немачког, руског, или чак с хрватског „као што је случај с патриотским 
плагијатима Владимира Красића, које је Матица српска озбиљно издавала“. 

У одбрану рада Владимира Красића иступа Манојло Б. Кордунаш, у 
тексту о владимиру Красићу, који је настао пет година након појављивања 
антологије, и чак тридесет девет година после смрти Владимира Красића. 
Манојло Кордунаш изражава бојазан због оваквог квалификовања Красићевог 
рада код школске омладине, јер „млада, врела крв може то за готово примити, 
па можда временом увеличавати да је умни Красић оглашен од г. Јовановића 
’крадљивцем’; штавише, упоређивати га, можда, у тим гранама наше књиге, и 

12 Стиче се утисак да се Јовановић руководио негативном Вуковом оценом збирки Атанасија 
Николића. Вук је приметио да „језик у њима нити је чист народни, нити је језик наших 
народних приповиједака и има морализаторску боју која квари утисак простога народнога 
причања“ (Латковић 1967: 61).
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са највећим фалсификаторима и фабрикаторима, какав на пр. бјеше Лука Илић 
Ориовчанин, како га је тако окарактерисао г. др Матија Мурко“ (Кордунаш 1930: 
294). 

Реч је о причи „Tri brati“, која је у антологију стављена у Микуличићевој 
верзији из хрватског приморја, а Јовановић у библиографским напоменама 
наводи да је „једну тобожњу српску варијанту ове приповетке, у ствари 
обичну прераду овог истог чакавског текста, штампао Владимир Красић у 
Летопису Матице српске...“ (Јовановић 1925: 367). Кордунаш напомиње да се 
Красићу треба признати бележење варијанте јер је „у Микуличића та прича, 
навлачина чакавска, с нашега Приморја, а у Красића је у чистој српској народној 
штокавштини с Кордуна“ (Кордунаш 1930: 295). Кордунаш Јовановићу замера и 
због недоследности: „На стр. 169. ’Антологије’ налази се српска народна прича 
’Откуд човеку осамдесет година’ од Милана ђ. Милићевића (бос. вила, 1887, 
стр. 170); а поред ове на 171. стр. штампана је иста прича с дијалектом јужно–
србијанским ’Човечко живот’ од К. А. Шапкарева, Бугарина, из 1892. год. Ово 
је следећи г. Ј. на влас исти случај као у Красић–Микуличића. Зашто и ту не 
окрсти: да ли је то по његову схватању ’превод’, ’патриотски плагијат’, ’варијанта’ 
шта ли, од Милићевића или од Шапкарева? [...] На Милићевића бјеше немогуће 
ударити, јер је његова прича старијег датума. Али се чудимо: зашто није осудио 
Шапкарева као што је то учинио са Красићем за исти случај, због једне ’варијанте’, 
’превода’ или како то већ г. Ј. зове“ (Кордунаш 1930: 295)13. 

Јовановић је имао за циљ креирање репрезентативне антологије наро–
дних приповедака с изразитим наглашавањем националне димензије, пошто 
истиче да се „српска књижевност, чији препорођај пада у само време јављања 
начела народности, стварала и развијала, кроз цео деветнаести век и све до 
наших дана, баш под окриљем тог начела, често и у непосредној служби њему 
[...] И зато српски читалац, и добром српском језику, и стварном српском духу, 
радоваће се и учити у ризници и школи ове просте и здраве прозе, док и њега и 
њих буде било“ (Јовановић 1925: xVI).

13 Више о приповеткама В. Красића које су објављене у летопису Матице српске, као и о 
полемикама које су изазвале, види Самарџија 1995: 14–16.
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Ипак, иако у наслову стоји да су изабране српске народне приповетке, 
у избор је ушло и неколико хрватских и чакавских приповедака („Vila ženu 
česala“, „Tri brati“, „Vuk pokaže medvedu človeka“ итд.). У прилог томе иде и сама 
Јовановићева напомена на почетку пописа приповедака: „Приповетка чији је 
наслов штампан латиницом хрватска је народна приповетка, или је забележена 
од хрватског сакупљача.“                        

Изабране су 252 приповетке, од тога 150 шаљивих. Сама подела грађе 
није доследно спроведена, стиче се утисак да је Јовановић овако грубом поделом 
хтео да нагласи особену синкретичност народне прозе (Самарџија 2004: 
57–62). Међутим, ово је била једна од главних замерки Веселина Чајкановића 
(Чајкановић 1925: 306–310). Поред констатације да ова антологија долази од 
једног од компетентнијих састављача, Чајкановић хвали богатство извора (38 
збирки) и број сакупљача (70), истиче корисност овакве књиге, али пошто верује 
да би требало очекивати и њену дугу употребу, истиче да је неопходно изнети 
и неке сугестије и напомене. Посебну пажњу Чајкановић је посветио првом, 
ненасловљеном делу антологије. И сам проучавалац народне књижевности, 
он замера Јовановићу због непрецизне жанровске диференцијације, јер „није 
згодно обухватити једним именом, именом приповетка или прича толике 
различите родове народне прозе“ (Чајкановић 1925: 307). Нажалост, оваква 
збирна терминолошка одређења, и за поезију и за прозу, била су пракса и при 
изради читанки, тако да су ученици били ускраћени за информацију о могућој 
класификацији родова и жанрова народне књижевности.

Чајкановић не замера Вуку Караџићу што није спровео поделу, наводи 
и примере Хердера и Гетеа, који нису осећали разлику између приче и скаске, 
међутим, сматра да је Јовановић то требало да уради, јер је „упоредо са развојем 
науке о народним умотворинама, постављена и код нас јасна класификација“ 
(Чајкановић 1925: 307). Препоручујући поделу коју је дао још Павле Поповић у 
свом прегледу, Чајкановић саветује да се то исправи, имајући у виду школски 
карактер антологије14.

14 Сваки приређивач, антологичар и сакупљач усмене прозе имао је и своју класификацију. 
„Увид у историје и школске приручнике чини још непрегледнијим питања класификације 
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Даље, Чајкановић хвали као модерне и правилне критеријуме којима се 
Јовановић руководио, али упозорава да антологија народних приповедака не 
сме бити подређена искључиво утилитарном принципу, већ она „мора имати 
задатак да нас упути у целокупну област народних приповедака, да нас обавести 
о целокупној њиховој садржини, то јест, да нам покаже, у одабраним примерима, 
све најважније мотиве и типове народних приповедака“ (Чајкановић 1925: 308), 
и наглашава:

„У границама оних формалних услова које је г. Јовановић поставио, и 
које примамо и ми, антологија мора бити потпуна, и систематска; из ње не 
сме изостати ни један важнији мотив, ни један важнији тип, ако га само има у 
каквој довољној лепој редакцији“ (Чајкановић 1925: 308). Између редова, читамо 
јасну Чајкановићеву поруку о неопходности озбиљнијег научног презентовања 
народне књижевности и уважавања њене припадности књижевном систему, 
посебно у школској употреби, али и залагање за естетско („ако га само има у 
каквој довољној лепој редакцији“).

Чајкановић побраја изостављене мотиве који, по његовим речима, морају 
бити заступљени у једној озбиљној антологији. То су приче са мотивом змије 
младожење (обе Вукове варијанте), о захвалном мртвацу, о девојци без руку, о 
куму Смрти (напомиње да је у српским варијантама то Свети Аранђео); затим 
мотив леноре, Ћеле, биберчета (те или неке сличне приче Беовулфовог типа), те 
причу о Ћоси који је преварио дивове... Позивајући се, поново, на поделу Павла 
Поповића, наглашава њену корисност и школски карактер: „Преглед г. Павла 
Поповића, у коме је партија о народним приповеткама израђена изванредно, 
зналачки и исцрпно, и који се и иначе употребљује као школска књига, могао је, 
за одређивање типова које треба унети у антологију, послужити г. Јовановићу 
као сигуран путовођа“ (Чајкановић 1925: 308).

усмене прозе, тим пре што је за десетак усмених прозних врста ’смишљено’ четири пута 
више различитих термина. Најчешће су неке Вукове одреднице произвољно комбиноване с 
личним поимањима особина и функција облика“ (Самарџија 2011: 46). Мора се приметити 
да ово код Јовановића није случај. Иако Чајкановић налази оправдање у намени антологије, 
сматрамо да је баш ова чињеница требала бити мотивација за прецизнију класификацију.
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Чајкановић, такође, истиче да је број јуначких скаски, односно предања, 
поготово оних о Марку Краљевићу и Милошу Обилићу (из Вуковог рјечника) 
могао бити већи. Осврћући се, даље, на низ изостављених мотива (причу о 
мачку у чизмама „која спада у циклус прича о захвалном мртвацу“; о поцепаним 
ципелама; о човеку који тражи страх; о припитомљеној злоћи...), Чајкановић 
констатује да је антологија успела и без приповедака с овим мотивима, али да је 
тих приповедака било у изворима које је Јовановић прегледао, те, ако му се нису 
допале те верзије могао их је преправити, „контаминацијом, од слабије версије 
направити бољу“, када је то, „радикално“, већ и учинио с појединим приповеткама. 
Очито је Вуков метод редактуре још био прихватљив у доба између два рата, што 
недвосмислено сведочи о посматрању усменокњижевног дела као творевине 
која нема властиту неповредивост и аутономност15. Практично, антологичару 
се допушта (штавише, тражи се од њега) да попут усменог приповедача мења и 
варира дело, што је са становишта модерне фолклористике недопустиво. 

Претходна Чајкановићева напомена послужила је као добар увод за 
непосредну одбрану „једног заслужног сакупљача“, Владимира Красића, којег је 
Јовановић осудио за плагијат и изоставио и антологије. Чајкановић признаје да 
Красић има и доста слабе збирке, и то оне објављене 1897. године као засебна 
издања Матице српске, али као збирку посебне вредности издваја управо 
Красићеве приповетке, које су „пре тринаестак година, објављене у летопису 
матице српске“, сврставајући их равноправно, по књижевној вредности, с 
приповеткама из збирке Вука Караџића или онима из Новаковићеве виле. 
Оптужбу за плагијат, Чајкановић сматра неспоразумом:

„Ја држим да ствар стоји друкчије, и, када се буде објавила збирка 
Симеона ђурића, која се данас налази у архиви Етнографског Одбора С. К. 

15 „По њему [ М. Мојашевићу – нап. М. К.] ’основна’ Вукова тежња која се осећа у стилизацији 
приповедака јесте не да се, у границама језичке правилности, остави што дословнија 
стилизација онога који му је записао приповетку, него да се створи што лепша и уједно 
што народскија и, према томе, што јаснија и што течнија реченица. Имајући стално тај циљ 
пред очима Вук је на доста места рукописне приповетке не само језички редиговао, него и 
потпуно стилизовао“ (Милошевић–ђорђевић 2002: 68). Вук је својом редакцијом имао жељу 
да приповетке постану ’углед народног језика у прози’“ (Милошевић–ђорђевић 2002: 76); 
види, такође: Bošković–Stulli 1978: 20. 
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Академије, видеће се да сличност између Микуличића и Красића долази отуда 
што су и један и други употребили исте (или сродне) српске изворе“ (Чајкановић 
1925: 309)

Даље, Чајкановић у свом приказу Јовановићеве антологије наводи 
примере које, по његовом мишљењу, није требало заступити. То су, између 
осталих, приче „Свети Сава и сељаци“, „Жена и муж сиромаси“16, „Има горе од 
горег“, „Зна ли Турчин лагати“ и „Циганин и попов бир“, које су, по његовом суду, 
приче без поенте, „Пириватра“ („јер није прича, него истинит догађај“), „Гавран 
и голуб“ и „Свијету се не може угодити“ („јер, изгледа, нису ни народне ни 
српске“). Све ово Чајкановић није сматрао великим пропустом, међутим, његово 
изненађење изазвао је број заступљених „озбиљних“ прича Вука Врчевића:

„Друго нешто изненадило ме је – то су велике симпатије ученог и 
елегантног аутора какав је г. Јовановић, за Вука Врчевића! Врчевић је слаб аутор 
у опште. Он је или бележио приповетке (овде мислим само на дуге, озбиљне 
приповетке) од рђавих приповедача, или их је ставио на хартију тек после дугог 
времена, када му је догађај у причи већ ишчилио из сећања, и због тога су његове 
приповетке фрагментарне, недовршене, нелогичне (т. ј. догађаји се не развијају 
по шаблону утврђеном за народне приповетке) [...] Чак није немогуће да је 
Врчевић многе детаље додао из своје маште“ (Чајкановић 1925: 310).

Из избора Врчевићевих „озбиљних приповедака“ Војислава М. Јовановића 
(„Вилина гора“, „Правда и кривда“, „Дјевојка бржа од коња“, „Побратимски 
дарови“, „ђавоља маштанија и Божја сила“, „Калуђер и четири грјешника“, „Цар 
Дукљан“), Чајкановић препоручује и издваја само једну – „Правда и кривда“. 
Но, иако има негативан став о „озбиљним“ Врчевићевим приповеткама он 
оправдава обилну заступљеност његових шаљивих приповедака: „... али је г. 
Јовановић врло добро урадио што је Врчевића обилато користио за шаљиве 
приповетке, јер је у њима леп језик, и одговарајући стил и интересантне теме“ 

16 За ову причу Чајкановић истиче да је веома ружна и да је у њој уништен леп мотив о мужу 
који се из далека враћа, а слаб утисак наглашава и то што се муж враћа из Америке где 
је ишао да заради новац – „ружан анахронизам за нас који смо навикли да у народним 
приповеткама налазимо само културне прилике из старијег времена а не из прозаичне 
садашњице“ (Чајкановић 1925: 309).
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(Чајкановић 1925: 310).
Са становишта модерног истаживача, овај Чајкановићев суд тешко 

је прихватљив. Тако „Дјевојка бржа од коња“ спада у најлепше народне 
приповетке17, а сем тога, особена жанровска мешавина бајке и демонолошког 
предања изузетно је интересантна. Уз то, реч је о интернационалном мотиву, 
о неостваривој вези човека и нељудског бића, који своје паралеле има у нашој 
усменој епици и предању, али и шире, чак и у јапанској књижевности, у „Такетори 
моногатари“ („Прича о секачу бамбуса“).18

Антологије народне књижевности, како смо већ раније рекли, биле су 
преко потребне књиге у српским школама. Услед распроданих издања Вукових 
збирки, издања Војислава М. Јовановића дошла су у прави час. Гледано у целини, 
ове антологије помериле су границу представљања и заступљености народне 
књижевности у српским школама разматраног периода. Не занемарујући 
чињеницу да оне представљају индивидуални афинитет приређивача, те да 
су биле намењене за школску употребу, морамо признати да су, и поред своје 
утилитарне намере, антологије Војислава М. Јовановића оставиле значајан траг 
у културолошком миљеу Србије између два светска рата.

Литература:
Bošković–Stulli, Маја (1970). Ilija Nikolić, Dr Vojislav M. Jovanović, 1884–

1968, izd. autor, Beograd 1969. Narodna umjetnost: hrvatski časopis za etnologiju i 
folkloristiku, vol. 7, br. 1: 209–210.

Bošković–Stulli, Maja (1978). Usmena književnost. Povijest hrvatske 
književnosti. Knj. 1, [Usmena i pučka književnost]. [Maja Bošković–Stulli, Divna 
Zečević]. Zagreb, Liber: Mladost: 1–20.

17 Као илустрацију навешћемо опис девојке с почетка приповетке: „Била је некака ђевојка 
која није рођена од оца и мајке, него је начиниле виле од снијега извађена из јаме бездање 
према сунцу Илијнскоме, вјетар је оживио, роса је подојила, а гора лишћем обукла и ливада 
цвијећем накитила и наресила. Она је била бјеља од снијега, руменија од ружице, сјајнија од 
сунца, да се таке на свијету рађало није нити ће се рађати. Она пусти глас по свијету да ће у 
тај и у тај дан на томе и на томе мјесту бити тркија, па који је младић на коњу претече да ће 
бити његова“ (СНПрип 1928: 87)

18 Љиљана Пешикан–Љуштановић нам је скренула пажњу на докторску дисертацију Данијеле 
Васић, одбрањену 14. 10. 2011. године на Филолошком факултету у Београду, која се, уз 
остало, бави и овом паралелом.



295

ВОЈИСЛАВ М. ЈОВАНОВИЋ – АНТОЛОГИЧАР НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Ćirilov, Jovan (1989). Dramski pisci, moji savremenici: portreti. Novi Sad, 
Sterijino pozorje.

RКT 1992. Rečnik književnih termina. Glavni i odgovorni urednik Dragiša 
Živković. 2. dop. izd. Beograd: Nolit.

Бојовић, Злата (2006). Антологије у српској књижевности. Књижевност 
и језик. Год. 53/1–2: 1–9.

Витезица, Винко (1930). Зборник јуначких епских народних песама. Бео-
град: Народно дело.

Витезица, Винко (1937). антологија народне поезије. Београд: Г. Кон.
Живановић, Јеремија (1925). Др Војислав М. Јовановић: Српске народ-

не приповетке (Антологија)... венац: књижевни омладински лист, књ. 11, св. 3: 
224–226.

Јовановић, Војислав М. (1922). Српске народне песме: антологија: 
школско издање. Београд: Г. Кон.

Јовановић, Војислав М. (1925). Српске народне приповетке: антологија. 
Београд: Г. Кон.

Јовановић, Војислав М. (2001). О лажној народној поезији. Зборник радова 
о народној њижевности. Прир. И. Николић, Д. Ајдачић. Београд: Универзитетска 
библиотека „Светозар Марковић“, 2001: 283–333.

Јовановић, Рашко В. (1973). Драма. Српска књижевност у књижевној 
критици. Књ. 11. Београд: Нолит: 479–480.

Kleut, Marija (1990). Podela srpskohrvatskih epskih usmenih pesama u cikluse 
– uzroci i posledice. Narodna umjetnost, br. 27: 99–109.

Колаковић, Медиса (2008). Народна књижевност у књизи за народ. Нови 
Сад: Змајеве дечје игре.

Кордунаш, Манојло Б. (1930). О Владимиру Красићу. летопис Mатице 
српске, год. 54, књ. 325: 294–296.

Латковић, Видо (1967). Народна књижевност I. Београд: Научна књига.
Лесковац, Младен (1937). Наше народне приповетке: антологија. Нови 

Сад: Југословенско професорско друштво, секција Нови Сад.
Марјановић, Петар (2005). мала историја српског позоришта: XIII–XXI 

век. Нови Сад, Позоришни музеј Војводине.
Матић, Светозар (1922). Српске народне песме. Антологија Д–р Војислава 

М. Јовановића. Гласник професорског Друштва, књ. 2, св. 5: 214.
Миловановић, Спасоје Ж. (2011). о драмском стваралаштву др војисла–

ва м. јовановића марамбоа. Нови Сад: Позоришни музеј Војводине. 
Милошевић–ђорђевић, Нада (2002). О Вуковој стилизацији српских 

народних приповедака. од бајке до изреке. Београд: Рад; КПЗ Србије: 68–92.



296

медиса a. Колаковић

Пешикан–Љуштановић, Љиљана (2009). песма о изузетном јунаку 
и драма о жени са тајном: бановић Страхиња Старца милије и бановић 
Страхиња борислава михајловића михиза. Кад је била кнежева вечера?. Нови 
Сад: Позоришни музеј Војводине: 31–52.

Пешић, Р; Милошевић–ђорђевић, Н. (1997). Народна књижевност. 2. 
изд. Београд: Требник.

Продановић, Јаша М. (1925). Женске народне песме: антологија. (Школски 
писци; 1–3), Београд: Г. Кон.

Продановић, Јаша М. (1938). антологија народне поезије. Београд: Г. Кон.
Продановић, Јаша М. (1951). антологија народних приповедака и оста-

лих прозних умотворина. Београд: Српска књижевна задруга, 1951.
Самарџија, Снежана (2004). Приповетке „на међи“ у Вуковој збирци: 

(поводом 150 година од објављивања Вукових Српских народних приповједака). 
Научни састанак слависта у вукове дане, књ. 33/2. Београд: Међународни сла-
вистички центар. 57–62.

СНПрип (1928). Караџић, Вук Ст. Српске народне приповетке. 2. држ. 
изд. [За штампу спремио М. М. Башић]. Београд: Државна штампарија Краље-
вине СХС.

Стојановић, Даринка А. (1938). антологија народног песништва: са пре-
гледом народног песништва. Београд: Геца Кон.

Чајкановић, Веселин (1925а). петнаест српских народних песама. из 
старих ризница, књ. 1, Београд, Штампарија Д. Грегорића. 

Чајкановић, Веселин (1925б). Српске народне приповетке. Антологија. 
Прир. др. Војислав М. Јовановић – издање Г. Кона, Београд. Српски књижевни 
гласник. Нова серија, књ. 16, бр. 4: 306–310.

Чајкановић, Веселин (1925ц). петнаест српских народних песама. 
[уредио Веселин Чајкановић]. [Библиотека] из старих ризница, књ. 1, Београд, 
Штампарија Д. Грегорића, 1925.



297

ВОЈИСЛАВ М. ЈОВАНОВИЋ – АНТОЛОГИЧАР НАРОДНЕ КЊИЖЕВНОСТИ

Medisa Kolakovic

ANThOLOGIES OF FOLK LITERATURE By VOJISLAV M. JOVANOVIĆ
Summary

This paper examines the work of Vojislav M. Jovanović – Marambo, the anthologist 
of folk literature, primarily for school use, in the period between the two world wars. Analysis 
of the two anthologies (Serbian) folk songs: Anthology: school edition (1922). Serbian folk 
tales: an anthology (1925) shows Jovanović’s relation with the folklore literary heritage and 
criteria for selecting the “most representative” examples for “school book”. his work became an 
important factor in creating the aesthetic criteria for many generations, as well as a mirror of 
cultural policy of that specific period.
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ПУТОВАЊЕ И ЛАГАЊЕ  
Неколико напомена о путописним дискурсима у античкој Грчкој

Када је реч о путописима, очигледно је да се веома рано јављају 
особене напетости између природе и културе, страног и домаћег, мита 
и стварности, лажи и истине. Стога је главно питање ране путописне 
књижевности докле сеже имагинација. У овом раду се указује на основне 
елементе путописних дискурса у античкој Грчкој као што су имагинарана 
географија; културни примитивизам; појава етногеографског дискурса 
и методе индивидуално–групне идентификације; настанак утопијског 
дискурса у форми путописне приче; утемељење примитивизма и егзотизма; 
употреба сатире у сврху реалистичког описивања; утемељење и развој 
географског дискурса; појава водича. Премда путопис као књижевни 
жанр у модерном смислу те речи није настао у антици, из ове епохе потичу 
многобројни путописни дискурси који ће учествовати у његовом доцнијем 
обликовању. 

путовање, писање, имагинарна географија, индивидуално–групна 
идентификација, примитивизам, егзотизам, Хомер, Херодот, јамбул, 
лукијан, паусанија.

Ретка су дела, поготово прозна, која не садрже варијације на тему 
путовања, а многобројна су она која су непосредно изграђена на мотиву 
пута, путних сусрета и доживљаја. Библијска и класична традиција доносе 
низ типских образаца путовања: еп о Гилгамешу, Каинова казна, Излазак, 
Аргонаути, енеида. Од Хомеровe одисеје до исландских сага и беовулфа, уз 

1 v_gvozden@yahoo.com
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рат и често у вези с њим, путовање твори значајну тему епске књижевности. 
Древни романи, настали између II и VII века наше ере, темеље се, како је показао 
Михаил Бахтин, на хронотопу пута (Bahtin 1989: 196 и даље). Можда и најстарији 
прозни текст, написан у Египту у доба дванаесте династије, хиљаду година пре 
одисеје, приповест је о морнару који после бродолома доспева на чудесно пусто 
острво. Бродоломник налази храну, гради склониште, успева да упали ватру и 
да принесе жртве паљенице боговима. Поред реалистичких елемената, прича 
садржи и фантастичне елементе, као што је појава огромне и страшне змије с 
којом морнар разговара и која му прориче да ће на острву остати четири месеца. 
Напослетку, змија, као гласник спасења, дарује јунаку „мноштво драгоцености“. 
Путник се враћа кући и господару препричава своје доживљаје (Таppan 1914: 
41–46).

Причу „Морнар бродоломник“ несумњиво можемо посматрати као 
прву робинзонаду у светској књижевности, можда и као први путопис, јер 
садржи елементарну путописну структуру: одлазак, повратак и приповест о 
доживљајима с путовања. Но посебно је важно што се већ у најстаријем запису 
о путовању мешају фантастички и реалистички елементи; наравно, уколико 
претпоставимо да је путник заиста доживео бродолом и доспео на неименовано 
острво где је, употребивши „немушти језик“, успео да сазна своју судбину и 
да ужива заштиту хтонског створења. Очигледно је притом да се веома рано 
отварају и особене напетости између природе и културе, страног и домаћег, 
мита и стварности, лажи и истине. У ствари, у најтешњој вези с путовањем био 
је, барем како сведоче најстарији сачувани текстови, мит.

„И дођоше у Офир, и узеше оданде злата четири стотине и двадесет 
таланата, и донесоше цару Соломуну“, читамо у Старом завету причу о походу 
Соломонових бродова у Офир који се највероватније одиграо око 945. г. пре наше 
ере (прва књига о царевима 9. 28).2 Да ли је у питању фантазија или стварност? 
Наиме, на питање где се Офир налази Стари завет не даје одговор, оставивши 
потоњим нараштајима на располагању безброј могућих путања у потрази за 
легендарним благом. Без обзира на повремену непоузданост библијске маште, 

2 Сви наводи из Старог завета дати су у преводу ђуре Даничића.
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Соломонова острва данас ипак постоје, а налазе се код Папуе Нове Гвинеје. 
Горила је веома распрострањена реч, употребљавамо је и фигуративно 

како бисмо указали на одређен тип људи, по правилу мушког пола. Овај израз, 
међутим, дугујемо још једном раном путнику и његовом опису путовања. 
Хано Картагињанин, велики морепловац и истраживач опловио је у V веку 
пре наше ере западну обалу Африке, а до нас је доспео текст на грчком који је 
највероватније његов лични опис преведен с пунског језика у III веку пре наше 
ере (casson 1974: 62). Кад је доспео до места где се данас налази Сијера Леоне 
или можда Камерун (око тога постоји неслагање проучавалаца) Хано је угледао 
острво у заливу и насред њега језеро а на њему још једно острво „пуно дивљака, 
углавном веома косматих жена које су наши тумачи звали гориле [γοριλλαζ]“. 
Ханово путовање било је предмет контроверзе све док средином xIx века 
длакави мајмуни из Габона нису добили име „гориле“, захваљујући америчком 
истраживачу Севиџу [Savage] – да ироније буде већа, ово презиме се може 
превести као „дивљак“. Ако су Ханове „гориле“ заиста биле врста мајмуна, онда 
се у његовом случају оправдано може говорити о веома отвореном концепту 
хуманизма који упућује на крхку линију која од почетка раздваја истину и 
лаж, знање и незнање, стварност и представе. Главно питање ране путописне 
књижевности гласи: докле сеже имагинација.

Двосмислена фигура пустоловног, моћног и лукавог Одисеја можда је 
одговарајући архетип путописца (hulme, youngs 2002: 2). Грци су водили велику 
полемику о географији одисеје. Ератостен је у III веку пре наше ере сматрао да 
је Хомер забављач а не географ: „Поприште Одисејевих лутања наћи ћете кад 
пронађете кројача који је закрпио врећу ветрова“. Земљопис Одисеје је непреста–
но био предмет испитивања и до нас доспева мноштво гласова. Навешћемо 
неколико познатих примера. У V веку пре наше ере Тукидид извештава да 
Киклопи живе на Сицилији, Страбон у Географији стаје у одбрану Хомера, док 
вековима касније, бедекер за Јужну Италију из 1930. године тврди да се пруга на 
југу Италије приближава месту где је Полифем гонио „моћног Одисеја“. Калипсо 
је лоцирана на Малти, Мадери и Исланду (видети Stanford, Luce 1974). Позната 
је и прича о француском писцу, дипломати, политичару и преводиоцу одисеје, 
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Виктору Берару [Victor Bérard] који је, надахнут Шлимановим [h. Schliemann] 
истраживањима, читаво благо потрошио у покушају да утврди куда је Одисеј у 
својим лутањима заиста пловио (Bérard 1927–1929; 1933). 

Важно је, међутим, обратити пажњу на оквир приповедања у одисеји, 
односно на чињеницу да о најнеобичнијим епизодама јунак приповеда на двору 
краља Алкиноја. Краљев критички коментар односи се на могућност да путник 
лаже, јер је он – као сваки путописац – био на путовању на којем ми нисмо били. 
Однос између стварности и приповедања испитује се нарочито у једанаестом 
певању, усред Одисејеве приче о силаску у Хад, кад се појављује Арета која 
тражи да Феачани саопште своје утиске о госту: 

Када гледамо тебе, Одисеју, на уму нам није
Да си преварљив ти и коваран, к’о што их много
Црна исхрањује земља по широком расуте свету,
Који измишљају лажи, те нико их не би распозн’о:
Али ти освајаш речма, а срце честито имаш,
Све што си нама исприч’о к’о уметник певач си рек’о [...] 
(Хомер 1990: 165; подв. В. Г.)

 
Алкиној дипломатски избегава да одговори на питање истинитости 

приче, већ указује, модерним речима речено, на њену естетску вредност. Истина 
се не може проверити, али се уметничка вештина може препознати. Попут 
Хомера, Одисеј побуђује задовољство, а када неко казује као песник, знамо да 
код Грка истинитост приче није у првом плану. 

Поред релације између истине и приповедања, у одисеји је утемељен 
снажан однос приче и идентитета, приповедања и именовања. Повод да Одисеј 
исприча своју опширну приповест Феачанима био је краљев захтев да странац 
искрено каже име којим су га звали отац и мати, затим земљу и народ из којег 
потиче. Овај позив на искреност је наглашен тим више што је Одисеј током 
свог путовања принуђен да скрива и проверава властити идентитет (на пример, 
код Киклопа постаје „Нико“). Карактеризација Одисеја као неког ко се лажно 

http://vbsw.nbs.bg.ac.yu/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1255266136141836&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Berard,%20Victor%22
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представља и ко вешто кривотвори приче, много више одговара типу путника 
него типу краља. Чак и приликом повратка на Итаку он скрива свој идентитет 
тако што се Атени, прерушеној „у облику млада пастира“, лажно представља као 
Крићанин и распитује се о острву на које је доспео. Богињу то забавља и она се 
открива у правом обличју казујући му „крилате речи“:

Лукав био би тај и химбен, који би твоја
Мог’о претећи коварства, ма и бог хтео то који!
Злицо, сваштòзнанче, теби коварстава никада доста?
Ни у својој земљи зар преваре и лажне речи
Нећеш да оставиш, које од младости теби су драге?
(Хомер 1990: 195)

Изгледа да се јунак најбоље сналази у улози путника. Он се још неколико 
пута по повратку на Итаку служи лажима. Свињару Еумеју представља се као 
просјак и казује му свој измишљен животопис у којем чак најављује да ће се ускоро 
вратити и сам Одисеј. Доцније просцима и Пенелопи, прерушен у  просјака, 
приповеда лажне приче. Говорник је толико уверљив да из Пенелопиних очију 
теку „потоци суза“. Парадоксално је да онај ко, попут пса Аргоса, препознаје 
прерушеног путника умире, што много говори о односу природе, културе, 
путовања, приповедања, истине и лажи.

Сходно томе, ако фантастична путовања из одисеје сместимо у њихов 
прави контекст, међу приче путника што, како каже Алкиној, „измишљају 
лажи“, онда потврђујемо њихов књижевни а не стварносни значај. А тај значај 
неодвојив је од јунаковог поновног откривања правог идентитета и друштвене 
улоге (Телемахов отац, Пенелопин супруг, краљ Итаке). Путници су од најрани-
јих времена с писцима делили вештину измишљања. Па ипак, као што смо 
поменули, жудња за чињеничном верификацијом географије одисеје наводила 
је путнике да плове с Хомером у улози капетана. У том духу је Шлиман, после 
неколико дана проведених на Итаки, открио Лаертово имање и десет Еумејевих 
свињаца (Rennie 1995: 4).
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Ако прихватимо да је одисеја архетипска прича о идентитету, онда је 
потребан тек мали корак да увидимо да је то путникова прича у којој сваки нови 
сусрет са странцем побуђује неизбежно питање: 

Јесу ли обесни они и дивљи, без икакве правде,
Или воле ли госте и бозима одају л’ пошту. 
    (Хомер 1990: 125)

Било да је у питању ропство код жене или претрпљено насиље од стране 
мушкараца, Одисејева искуства су позната колико и парадигматична. С једне 
стране налази се суровост природе (окрутни Киклопи и њихове пећине), с друге, 
питомост културе (углађени и цивилизовани Феачани и њихови култивисани 
вртови). 

Постојао је у антици и другачији ток у којем је путовање кроз простор 
било незамисливо без путовања кроз време. У класичној грчкој књижевности 
налазимо многобројне примере развијеног примитивизма путем којег 
се идеализује човек прошлости из пуких хронолошких разлога. Хомеров 
савременик Хесиод пева о „златном покољењу“ људи који су живели за време 
владавине бога Крона, сити, здрави и весели. Мит о златном добу с временом 
се стопио с другим митовима и јавила се идеја да се у просторној садашњости, 
у скривеној географији, у непознатом, трага за историјском прошлошћу. Иако 
углавном не велича примитивно стање, одисеја је пружила важан оквир за овај 
мит причом о Елизијским (Јелисејским) пољима, у сцени из четвртог певања у 
којој Протеј уверава Менелаја:

Теби, Дивова него, Менелају, не дају бози
Умрети оставит’ сунце у оном коњовитом Аргу,
Него ће бесмртни бози у Елисиј послати тебе
На крај света, гдено плавокоси живи Радамант;
И где најлакшим живе животом они који су онде.
(Хомер 1990: 62)
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Будући да се трагало за Одисејевим путањама, онда свакако не изненађује 
ни то што се једнако, а можда још и више трагало за географским положајем 
Јелисејских поља: 

Траж’мо срећне пределе богата острва
Где неорана земља даје жито
Сваке године и виноград нерезан
Стално цвета [...]
Јупитер је одвојио ове обале
За побожан народ кад је искварио
Златни век тучаним и отупио затим
Гвожђем столећа, чијим се побожним људима –
По мом пророчанству – срећно бекство пружа.
(Хорације 2005: 238–240)

Страбон је у Географији тврдио да се „острва блажених“ налазе у близини 
данашњег Марока, а Плиније их смешта „лево од Мауританије“. Како истиче Рени 
[Neil Rennie], „развој ових митова указује на жељу да се имагинарна историјска 
прошлост смести у стварну географску садашњост. Морепловци у средњем веку 
и ренесанси пловили су с надом да ће доспети до ових острва, која су још увек 
била слављена у књижевности и легендама, а кад их нису налазили нису их ни 
заборављали или враћали у њихов изворни историјски или легендарни контекст, 
већ су их смештали другде, ван граница својих истраживања“ (Rennie 1995: 6). 

Године 1935. Лавџој [A. O. Lovejoy] и Боас [F. Boas] написали су историју 
примитивизма у антици и утврдили да је постојала подела између стварних и 
измишљених савремених примитивних народа (Lovejoy, Boas 1935: 303). Meђу 
потоње су сместили Хиперборејце који, према Пиндару из x Питијске оде, 
проводе време у гозби, свирању на лири и у игри, не муче их болест нити старост, 
а живе далеко на северу, одакле дува ветар бореј. У прву категорију пак спадају 
Скити, мада ни о њима нема поузданих података. Страбон, као следбеник 
Хомера и Есхила, цени скитски прост и частан начин живота, али, у једној 
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фигури која ће одјекивати вековима, жали што се „наш начин живота раширио 
међу готово свим народима и погоршао њихов живот уводећи међу њих луксуз“ 
(Географија, т. III, 199). Промишљање о ефектима „наше“ цивилизације на друге 
обележиће европску мисао од ренесансе (Ронсар [Pierre de Ronsard], Монтењ 
[Michel de Montaigne]), просвећености (Русо [Jean–Jacques Rousseau], Монтескје 
[Montesquieu]) све до данас (Е. Саид [Edward Said]). Културни примитивизам, 
који ће непрестано провејавати кроз путописни дискурс, настао је дакле веома 
рано. Лавџој и Боас изложили су сажету и тачну дефиницију, наговештену још у 
жучној преписци Волтера [Voltaire] и Русоа средином xVIII века: „незадовољство 
цивилизованих цивилизацијом“. Некакви људи, обавезно наши савременици, 
негде далеко, живе природнијим, чистијим и примеренијим животом од нас 
(Lovejoy, Boas 1935: 7).  

Многи класични писци разрађивали су тему Скита, са свим њеним 
импликацијама везаним за однос природе и културе, врлине и порока. Међу 
многобројним кандидатима који су били познати под збирном одредницом 
Седам мудраца био је, према Диогену Лаертију, и легендарни Анахарсис, 
пореклом Скит. Непознати аутор, највероватније у I веку наше ере, саставио је 
Анахарсисова писма, у којима се прича о Скитима употребљава на исти начин 
као што ће поједини ренесансни писци величати Индијанце или Тахићане. Као 
што бива, било је и оних који су сматрали да су Скити еталон за примитивизам, 
попут Тертулијана, који их је оптужио да време проводе углавном наги, угађајући 
својим сексуалним прохтевима, те да комадају тела мртвих родитеља и ждеру их 
на гозбама.

Херодот из Халикарнаса, крећући се највероватније према мапи коју је 
начинио Анаксимандар, био је највећи путник у V веку пре наше ере и лично 
је упознао већи део тада познатог света. Има проучавалаца који у радовима 
Херодота и Ктесије3 виде прве примере европске путописне књижевности, јер 

3 Ктесија је био грчки лекар који је боравио на двору персијског краља Артаксеркса II од 404. до 
398–397. пре наше ере. Написао је неколико књига о Персији и Индији. Књиге су изгубљене 
али су их наводили други антички аутори, као, рецимо византијски учењак Фотије (око 815–
897). Историју Персије у 23 тома написао је како би се супротставио Херодотовим увидима. 
Лукијан га је, међутим, у истинитој причи, заједно с Херодотом сместио на острво лажова.
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они барем делимично описују далеке земље на темељу искуства из прве руке 
(campbell 1988: 15). Но историја свакако утемељује традицију по којој је 
путовање виши облик сазнања. Према поучној причи, Солон је „да би видео 
света“ отпутовао код Креза у Сард. Овај га је лепо угостио, показао му своје сјајно 
богатство и згодном приликом упитао: „Пријатељу Атињанине, до мене је дошао 
глас о твојој мудрости и да си, путујући као мудрац, обишао и упознао многе 
земље; сад ме је обузела жеља да те запитам којег човека сматраш најсрећнијим 
на свету?“ (Херодот 1988: 19). Одговор је изневерио домаћинова очекивања, јер 
је путник изгледа од најранијих времена доносилац неочекиваних знања. Крез је 
Солона отпустио мислећи како овај није велики мудрац него велика будала која 
о смислу живота суди на основу смрти. У познатом епилогу, после путниковог 
одласка богови су се осветили његовом домаћину.

историја се сматра једним од темеља научноисториографске методе, али 
неки од Херодотових приказа, на пример онај о мраву који је „већи од лисице, 
али ипак не толико велик као пас“, били су довољно необични да буду преписани 
у мандевиловим путовањима а исмејани код Раблеа (Rennie 1995: 2). Што се 
историје путописа тиче, Херодот је много важнији као отац етногеографије него 
као утемељивач историографије (видети hodgen 1964). Према таквом тумачењу, 
у историји су утемељени правила и категорије на основу којих су западни 
филозофи, мисионари, колонизатори, често у лику путописца, описивали друге. 
Грчки историчар развија образац према којем се свакој скупини приписује 
седам категорија културолошких чињеница, међу које спадају место и начин 
становања, клима, језик, начин одевања и исхране, углед правосуђа, начини 
вођења рата и дипломатска средства да се он избегне. Овим категоријама се могу 
додати и верски обичаји, поготово они везани за сахрањивање.

Као пример Херодотовог дискурса, за наше циљеве може послужити 
одломак у којем се описују Индуси. Они живе „најдаље на истоку од свих народа 
у Азији о којима се нешто сигурно зна“. Након што је описао навике исхране, 
становања и сахрањивања, аутор прелази на тему сексуалних односа:
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Они не убијају ништа што је живо, нити што сеју, нити им пада 
на памет да граде куће. (...) Полно опћење [sic!] код свих Индуса које сам 
споменуо врши се јавно, као код стоке, и сви имају једнаку боју коже, 
скоро исту као Етиопљани. Њихово семе којим оплођавају жене није 
исто као код других људи, него је црно као и боја коже (...) Ови Индуси 
станују даље према југу од Персије и нису никад признавали власт Дарија 
(Херодот 1988: 247).

У овом, као и у низу других описа, јасно се види шта је за грчког аутора 
битно и шта обликује његов поглед на другог. Најпре су, наравно, видљиви 
грчки интереси и они су углавном задовољени описима вештине ратоводства 
и политичког уређења код других народа (као у наведеним стиховима из 
одисеје: да ли су дивљи или воле госте). Осим тога, уочљиво је да Херодот не 
описује друге као неко ко узима учешће у њиховим обичајима и у свакодневним 
животним праксама. Он друге описује као посматрач, између њега и других увек 
постоји distantio. Отуда се аутор често ослања на гласине, мада он свом излагању 
повремено жели да подари ауру истинског сведочанства: „До сада сам причао о 
ономе што сам властитим очима видео и што сам сâм сазнао, а одсад ћу причати 
све онако како сам чуо да Египћани причају, али ћу ипак ту и тамо додати и 
понешто што сам и сам видео“ (Херодот 1988: 153).

Distantio има различите мере и раскорак бива све већи како се аутор 
удаљава од грчког света у правцу севера, запада или истока. Андрофагима, 
или људождерима, посвећено је свега неколико редака: „Андрофаги имају 
најсуровије обичаје на свету, а немају ни правде ни закона. Баве се сточарством 
и облаче се слично као Скити, а имају свој посебан језик и (...) хране се људским 
месом“. Неури су описани још шкртије: „Изгледа да су сви ови људи чаробњаци, 
јер Скити, па и Хелени настањени у Скитији, причају да се сваки Неур једанпут 
годишње претвара неколико дана у вука, а затим поново добија свој првобитни 
облик“. То Херодот не види својим очима, али реторички жели овај исказ да 
подведе под истину: „Мене нису могли у то да увере, али они упорно тврде да 
је то истина, па се чак и заклињу“ (Херодот 1988: 314). Без обзира на то што 
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у ову причу наводно не верује, Херодот је ипак саопштава читаоцу. То исто 
важи за Атаранте, једине људе на свету који немају лична имена, Троглодите, 
пећинске Етиопљане који се хране „змијама, гуштерима и другим гмизавцима“ 
(Херодот 1988: 345), Исидонце који кувају своје умрле очеве (Херодот 1988: 284) 
и многобројне друге народе који се углавном укратко описују у историји. За 
потоњу традицију биће нарочито важна тзв. Херодотова метода.4 Он, наиме, 
друге народе, било да су стварни или измишљени, своди на свега неколико 
особина које изазивају гнушање просечног Грка, што чини да то постане 
категорија по себи: категорија монструозних полуљудских чудовишта. На 
рубовима познатог света наилазимо на разноврсна чудовишта, али и на велика 
богатства. Било то грозно или лепо, увек је за просечног посматрача у питању 
нешто необично све док, као у средњем веку, збрка стварног и фиктивног не 
достигне критичну тачку. 

Наравно, то још не значи да је Херодот био опседнут овом темом, будући да 
је реч тек о једном слоју историје. Па ипак, чак и кад говори о ближим крајевима, 
писац рачуна с опозицијом између онога што је чуо и видео и онога што је његово 
грчко читалаштво из V века пре наше ере сматрало нормалним (излази, дакле, 
у сусрет хоризонту очекивања). Ова метода видљива је на основу наведених 
примера: Индуси не убијају ништа што је живо (за разлику од Грка који убијају 
ради забаве, стицања богатства или славе); не сеју ништа (за разлику од грчких 
земљорадника); и не граде куће (за разлику од Грка који су обично поносни на 
свој oikos). Неки аутори Херодотову етногеографску методу сматрају каменом 
темељцем политичке праксе нашег односа према другима од антике до данас и 

4 Канадски социолог Ричард Деј [Richard J. F. Day] објашњава Херодотову методу на следећи 
начин: „Конструисан је скуп категорија и употребљен као основа за процењивање и поређење 
различитих народа. Ове категорије темеље се на ономе што се види с дистанце, и пружају 
обавештења о претпостављеној ’природи’ народа, за коју се исто тако претпоставља да је под 
утицајем земље коју настањују. У сваком случају, властити народ чини основу за поређење, 
где се знакови сличности с властитим обично рачунају у поседовање добра, а знакови 
различитости посматрају као сигнали мане или недостатка. Природа народа је, сходно 
томе, видљива у сваком појединцу који том народу припада, те стога познавати једног значи 
познавати све и обрнуто. Напослетку, што даље одмичемо, народи које сусрећемо све су 
необичнији, а на крају света налазе се чудеса и чудовишта на које се тешко могу применити 
утврђене категорије вредновања“ (Day 2000: 56–57).



310

владимир в. Гвозден

називају га законом индивидуално–групне идентификације (Day 2000: 50). Овај 
закон омогућује да један представља множину, и да множина представља једнину, 
што је видљиво из једне од највише употребљаваних генерализација – „народ“. 
У прозним врстама, а поготово у путописима, оваква реторика је свеприсутна, 
а на реторичком плану огледа се у једноставним почецима семантичких целина: 
„Италијани су...“, „Немци су...“, „Срби су...“ итд. или „Италијан је...“, „Немац је...“, 
„Србин је...“ и сл. Чак и код аутора који су безрезервно усмерени ка разради 
приповедачке дистанце, попут Толстоја у рату и миру, налазимо усамљен али тим 
упадљивији суд који је типска илустрација Херодотовог закона индивидуално 
–групне идентификације, а према којем је Немац „самоуверен горе од свих, 
јаче од свих и одвратније од свих, јер он мисли да зна истину“ (Toлстој 1981: III, 
53). Овакав приступ увек потиче од куће, јер је главна претпоставка за свако 
поређење постојање сопственог етничког идентитета који је интерсубјективно 
јемство разлике оличене заменицом „ми“ (приповедач не зна, односно зна 
истину; Руси, за разлику од Немаца, не знају, односно знају истину итд.). Наравно, 
унутар етничких група постоје преовлађујуће праксе означавања страног, 
неке су прихватљивије, неке нису. Све то чини основу наших размишљања о 
култури, раси, друштву и томе слично. Према другим ауторима, попут Лотмана 
у Семиосфери, „немогућност превођења“ међу културама суштинска је основа 
производње нових информација (в. Лотман 2004). Наравно, наличје свега је 
популарна последица оваквог мишљења, односно површна претпоставка да сви 
припадници неког народа деле истоветне карактерне особине.

Херодот, дакле, употребљава стереотипне, сведене формуле како би 
описао народе, што ће остати битно обележје европског путописног дискурса. 
Значај овако утемељеног етногеографског дискурса, било да се он ослања на 
позитивну или негативну стереотипизацију, за развој путописа не може се 
довољно нагласити. Немогуће је замислити Стендалов [Stendhal], Гетеов [Goethe], 
Хајнеов [h. heinе], Ненадовићев, Тишмин или било чији путопис без момената 
у којима покушавају да говоре о „природи“ припадника народа међу чијим 
представницима као путописци бораве. У потоњој традицији, укључујући ту 
и разноврсне „авангардне“ и модернистичке примере, значајан реторички слој 
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путописа ослања се на овакве етногеографске подухвате, и уобичајени задатак 
путописца јесте да изложи, мање или више разрађено, карактере различитих 
народа, користећи се Херодотовом методом (законом индивидуално–групне 
идентификације). Кад je реч о исходишту путописа, увек је потребно обратити 
пажњу на делатност приповедачког присвајања која се налaзи у основи 
представљања других, а која своје далеко порекло има у писању историје. Ово 
је истовремено основа за поједине новије критичке приступе путопису који га 
тумаче као жанр који је саучесник моћи, односно колонијалне доминације и 
културне хегемоније „великих народа“.  

Посебно је важно приметити да је удео стереотипизације све већи што 
су народи удаљенији. Тако, на пример, Египћани имају историју, док далеки 
народи време по правилу опажају на необичне, готово бизарне начине. Поврх 
тога, тренутне и акциденталне особине народа, о којима је аутор углавном чуо, 
представљене су као њихова есенцијална и непроменљива природа. Етногеограф 
из Халикарнаса такође развија идеју о узајамним везама климе и географије, 
као две сталне силе, с природом народа у одређеним регионима познатог света, 
попут навода из опширнијег описа Египћана: „Као што египатско небо изгледа 
друкчије него на другом месту, и као што је река Нил друкчија него остале реке, 
тако су тамо и навике и обичаји људи постали сасвим друкчији него што су код 
других народа“ (Херодот 1988: 126–127). Проблем с Херодотом, као и с његовим 
многобројним познатим и анонимним следбеницима све до данас, лежи у томе 
што у свом есенцијализму и приказивању разлика у корист групе којој припадају 
пропуштају да промисле како би изгледало да се њихови критерији примене 
на њих саме. Ствар је проста: ако постоје народи који кувају своје очеве и не 
умеју да разликују добро и рђаво, онда је теоријски могуће да се у одређеним 
околностима и сами Грци нађу у таквом стању. 

У хеленистичком периоду већ формирани елементи традиције 
– примитивизам, митска острва и етногеографија – задобили су облик 
имагинарних путовања на чудесна острва, често под утицајем источњачких 
прича. У хеленистичко доба уочљив је изузетан процват географске и путописне 
литературе. Грци су и раније показивали интересовање за такве приче, о чему, 
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наравно, сведочи успех одисеје, Аристејева arimaspea,5 потресна епизода о Ији 
у Есхиловом окованом прометеју и текстови јонских пионира историјско–
географског писма које врхуни у Херодотовом делу. После Александрових 
освајања ова литература је задобила нове садржаје. Све више су заступљена 
сведочења очевидаца – генерала, адмирала, изасланика. Пуко набрајање њихових 
имена довољно је да се стекне утисак о обиму литературе која углавном није 
доспела до нас.6 Ово обиље путописних сведочанстава упоредиво је са сличним 
умножавањем путописа у Европи на прагу модерног доба, у xVI и xVII веку.

Путописна књижевност која је настајала у то време може се поделити 
на два типа: путничке фантазије (измишљени описи егзотичних пустоловина 
без реалистичких примеса) и путовања у туђину (углавном фикција, али с 
настојањем да се постигне уверљивост описа). Ниједна путничка фантазија није 
сачувана, али постоје њихови одјеци, међу којима се по необичности издваја 
спис Невероватно Антифана из Берге (IV век пре наше ере) у којем се приповеда 
о граду где је толико хладно да се речи смрзавају чим се изговоре, а могу се 
чути тек у пролеће, кад се отопе (в. Mccartney 1953: 169–172). С друге стране 
су била „путовања у туђину“, у којима је присутна тежња да се измишљена 
збивања прикажу као стварна, односно да се читаоци убеде да је посреди опис 
стварности. Главна фигура је Јамбул, али је било аутора и пре њега, рецимо 
Хекатеј и Еухемер.

Најранији познати састав утопијске природе у форми путовања у 
туђину је спис Peri Hyperboreon Хeкатеја из Абдере, савременика Александра 
Македонског. Овај писац излаже идеализовану слику Хиперборејаца, али је 
уоквирује географским и астрономским подацима, што је навело бројне географе 
да покушају да утврде о којим је ту местима заиста реч. Хиперборејци живе на 
плодном острву Хеликсоја, великом отприлике као Сицилија. У Hiera anagraphe 
Еухемера из Месене на Пелопонезу или из Месине на Сицилији (III век пре 

5 О постојању овог данас изгубљеног епа извештава нас Херодот. Овај еп описује путовање 
код Аримаспејаца, митског народа који настањује северну Скитију, вероватно у области 
Урала. 

6 Франц Зуземил у књизи историја грчке књижевности александровог доба (1891) набраја 
око четрдесет имена (види Susemihl 1891).



313

ПУТОВАЊЕ И ЛАГАЊЕ

наше ере) приказује се необично путовање чији је циљ развијање нарочите 
филозофско–религијске теорије. У овом по свему судећи веома обимном, данас 
изгубљеном делу, аутор је описао многобројна путовања у својству изасланика 
македонског краља Касандра. Писац стапа географске и ботаничке факте с 
политичким увидима везаним за разлике у уређењима далеких земаља, а то 
чини с толико успеха да су многи, пре свих Диодор Сицилијански, посматрали 
његов спис као праву историју.

Јамбулово дело, настало између 165. и 50. пре наше ере, доспело је до 
нас у изводима захваљујући спису Bibliotheke његовог, по свему судећи, млађег 
савременика Диодора Сицилијанског. Касније су ти делови прештампавани на 
прагу модерног доба у две изузетно утицајне збирке о путовањима из xVI века 
(Rennie 1995: 9). Јамбулов рад обједињује достигнућа његових претходника. Он 
је употребио астрономске, географске, зоолошке и антрополошке податке како 
би својој приповести подарио вео аутентичности. У причи изнетој у првом лицу 
приповеда се о томе како је Јамбул, након пловидбе јужно од Етиопије, наишао 
на Сунчева острва у близини Екватора, на којима је клима „најумеренија“ и 
где живе дуговечни људи. Јамбул, или можда Диодор, у одушевљењу наводи 
Хомеров опис Алкинојевих вртова. Сунчева острва су, попут Платонове 
Атлантиде или Аполоновог храма на острву Хипеборејаца о којем је писао 
Хекатеј, кружног облика; утопијска клима је пријатна и здрава; хране и воде 
има у изобиљу; житељи су високи, стасити, здрави и дуговечни; метафора о 
сунцу овде је везана за правду, слично као код пророка Малахије који говори о 
„сунцу правде“ (Књига пророка малахије 4. 2). Напослетку је скупина путника 
протерана с идеалних острва због својих „рђавих навика“ (winston 1976).

Имагинарна путовања попут Јамбуловог била су по свему судећи 
веома популарна у II веку наше ере, пошто је Лукијан написао пародију која се 
ослања на читалачко познавање путописне традиције. Пародији су изложени 
не само Јамбул, чије име се и помиње, већ и стварни путници попут Херодота, 
филозофи попут Платона или писци попут Хомера, као и сви други који су 
писали о фантастичним и легендарним острвима: „све у мојој причи је мање 
или више комична пародија овог или оног песника, историчара и филозофа 
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из старине, који су написали главнину прича испуњених чудесима и бајкама“ 
(Lucian 1913: 215). Лукијанова истинита прича је фикционално дело испуњено 
прихватљивим лажима у којем се приповеда о дугом поморском путовању 
које укључује, поред познате посете Месецу, посету острву вечног пролећа, 
природног обиља и музике, на којем хлеб расте печен а из извора теку мед, млеко 
и вино. На овом Острву блажених живе јунаци, песници и филозофи – изузев 
Платона („он живи у свом замишљеном граду повинујући се законима које је 
сам написао“). Потом Лукијан и његова дружина посећују непријатно Острво 
ужаса, на којем се налазе разноврсни кажњеници, међу којима су најстроже 
кажњени лажови, укључујући Ктесију и Херодота. „Кад сам их угледао понадао 
сам се добру, јер ја никада нисам свесно изрекао ниједну лаж“, пише Лукијан. 
После бројних пустоловина прича се окончава на Антиподима, где путници 
доживљавају бродолом. Аутор на крају обећава наставак, што је, разуме се, још 
једна од његових лажи.

Истраживачи на основу Лукијанове истините приче закључују да су 
путописне приче биле добро познате у његово време, али и то да је публика већ 
схватила да те приче одлазе предалеко. Лукијан је знао зашто путовање и лагање 
иду руку под руку, и он употребљава реторичку конструкцију која је једна од 
главних прећутних претпоставки путописног жанра: „Ако неко не верује у ово 
увериће се да казујем истину кад сам доспе тамо где сам ја већ био“ (Lucian 1913: 
281). Лукијан не именује све творце лажних прича, јер сматра да ће их читаоци 
сами препознати. Али он открива да је отац свију њих Хомеров Одисеј који на 
двору краља Алкиноја приповеда о ветровима увезаним у врећу, о једнооком 
Киклопу, о људождерима и дивљацима, о преображајима под утицајем лотоса. С 
Лукијаном је пародија освојила жанр путовања. 

Данашњи туризам незамислив је без водича, али су први представници 
овог жанра настали још у антици. Најзначајнији стари путописни приручник је 
Паусанијин опис Хеладе, настао у II веку наше ере. периегесе (periеgеsis, од periodos 
gеs у значењу „путовање око света“) као посебна литерарна врста појавили су 
се у раном хеленистичком периоду. У раздобљу од неколико векова настало 
је шездесетак дела ове врсте, а последњи познати писац је млађи Паусанијин 
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савременик Дионисије Периегета, који је у нешто више од хиљаду хексаметара 
срочио опис света (Вулићевић 1994: 8). Водичи су настали под утицајем 
различитих токова у хеленској писаној култури, а темељ традиције били су 
радови Хекатеја из Милета и Херодотова историја. Сматра се да је Хекатеј аутор 
двотомног дела Ges Periodos („Пут око света“), написаног у форми periplus–а. 
пељари, ограничени углавном на медитеран и Црно море, били су рукописи 
намењени капетанима бродова и садржали су попис лука и важних тачака на 
обали, с приближним раздаљинама између њих, а користили су их Феничани, Грци 
и Римљани.7 У путу око света Хекатеј је описао земље и становнике познатог 
света, а нарочито је дат детаљан опис Египта. Спис је опремљен и мапом, која 
је настала на основу Анаксимандрове мапе света, у коју су унете одређене 
корекције. Дело је до нас стигло у око четиристо фрагмената, захваљујући 
лексикону Ethnika који је саставио Стефан Византинац у VI веку. Поред пељара, 
периегесе су веома блиске другим књижевним врстама, али и географским, 
митолошким и историографским знањима. Излагање је у периегеси пре свега 
усмерено на што боље и што потпуније описивање грађевина, споменика, статуа, 
„уз антикварска, митолошка и историјска обавештења повезана са предметом 
описа“ (Вулићевић 1994: 85).

Паусанија је био изразито амбициозан аутор, јер је за разлику од својих 
претходника за предмет описивања узео Хеладу у целини. Међутим, својим 
обимом дело, с једне стране, превазилази наше представе о практичној употреби 
водича, док с друге у њему уочавамо темеље дуге традиције која ће обележити 
путописни дискурс, тврдњу да опис није довољан да изрази истинску природу 
предмета. Описујући један стадион у Атини, Паусанија каже: „Стадион од белог 
мермера је дивота за поглед, али ни близу толико замаман ако само слушате 
његов опис“ (Паусанија 1994: 85). Паусанија је створио књигу разнородне грађе 
(polyhistoria) испричану у форми ученог монолога у којем се комбинују лични 
доживљаји с богатом лектиром. Периегетски елемент је основна структура на 

7 Најстарији сачувани представник ове врсте је већ помињани спис Хана Картагињанина из 
VI века пре наше ере у којем се описује обала Африке од данашњег Марока до Гвинејског 
залива.

http://en.wikipedia.org/wiki/Periplus
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коју се надовезују историјски извештаји, предања, митови, легенде, етнографски 
подаци, описи култова и обреда, обавештења о античким ауторима, цитати 
из Хомера, Херодота, Пиндара и других аутора итд. (Вулићевић 1994: 23). 
Паусанија претпоставља старо новом и свето профаном. У књизи има много 
више података о класичној него о савременој грчкој уметности, више је речено 
о храмовима, олтарима и сликама богова, него о јавним здањима и киповима 
политичара (habicht 1985: 202).

опис Хеладе имао је изузетно занимљиву судбину. Дело се уопште 
не помиње све до рада Стефана Византинца у VI веку, а једва да се помиње и 
током средњег века. Постојећи рукописи су углавном из xV века. Крајем xIx 
и почетком xx века Паусанија је углавном био одбациван као другоразредни 
аутор који није ни посетио места о којима је писао. То се показало као нетачно 
након обимних археолошких ископавања која су потврдила тачност његових 
описа. Мада је из навике оптужен да је лажов, Паусанијин главни сапутник беше 
истина.

*
Премда путопис као књижевни жанр у модерном смислу те речи није 

настао у антици, из ове епохе потичу многобројни путописни дискурси који ће 
учествовати у његовом доцнијем обликовању. Рад стога закључујемо набрајањем 
тема и проблема везаних за опис путовања који ће остати незаобилазни 
у наредним вековима: успостављање неодвојиве везе између путовања и 
приповедања, као и између путовања, сазнања и идентитета; изградња сложеног 
односа између приповедања о истини и приповедања о лажи, видљивог у епу, 
роману, поезији и историографији; појава етногеографског дискурса и методе 
индивидуално–групне диференцијације; настанак утопијског дискурса у форми 
путописне приче; утемељење примитивизма и егзотизма; употреба сатире у 
сврху реалистичког описивања; утемељење и развој географског дискурса; 
појава водича; идеја недовољности описа и престанка писања; изражавање 
критичких и амбиваленетних ставова о путовању; и, напослетку, први 
наговештаји настанка туризма према којем ће се писање у будућности све чешће 
per negationem одређивати.
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Vladimir Gvozden

TRAVEL AND LyING
A few notes about the discourses of travel writing in ancient Greece

Summary

when it comes to travel writing, it is apparent that very early in the history existed 
peculiar  tensions between nature  and culture,  foreign  and  domestic,  myth and  reality,  lies 
and  truth. Therefore the main issue of early travel literature is to establish the border of 
fiction and fact. This paper highlights the basic elements of travel writing discourse in ancient 
Greece, such as imaginary geography; cultural primitivism and exoticism; the appearance of 
ethnogeographic discourse and the law of individual–group identification; the evolution of 
geography; the formation of guide books; the use of satire in order to produce the reality effects. 
Although the travelogue as a literary genre did not originate in ancient times, this period 
produced its numerous important discourses.
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Светлана С. Томин (1964)               УДК: 091=163.41”1198”
Наташа М. Половина (1980)1

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет Нови Сад
Одсек за српску књижевност

МИР И ТИШИНА ИЗ ХИЛАНДАРСКЕ ПОВЕЉЕ.  
ПРИЛОГ ПОЗНАВАЊУ ЈЕДНОГ ТОПОСА2

Синтагма ,,мир и тишина“ представља опште место којим се у 
делима средњовековне књижевности означава идеално стање државе. 
У старој српској књижевности овај топос јавља се већ на самом њеном 
почетку – у Оснивачкој повељи манастира Хиландара. У раду се указује 
на могућност да се употреба топоса мира и тишине и његово евентуално 
порекло у Светом писму, одређеним делимa светоотачке књижевности, 
византијске и литературе средњовековног Запада, сагледају не само у 
светлости историјске топике и инвентара средњовековних топоса, већ 
и у вези с отвореним питањем ауторства прве Хиландарске повеље, те у 
контексту традиције тзв. владарских огледала.

Хиландарска повеља, опште место, мир и тишина, владарска 
идеологија. 

Оснивачка повеља манастира Хиландара (прва Хиландарска повеља) 
драгоцен је и вишеструко значајан споменик српске средњовековне културе. 
Настала је вероватно у другој половини 1198. године (Трифуновић и др. 1986, 49) 
и у Хиландару се налазила седам векова, преживевши доба турске владавине. 
Хиландарци су је поклонили краљу Александру Обреновићу, приликом његове 
1 arsenije@ptt.rs; natasapolovina@hotmail.com
2 Истраживање на којем је заснован овај рад спроведено је у оквиру пројекта Аспекти 

идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (број 178005), који се, под 
руководством проф. др Горане Раичевић, спроводи на Одсеку за српску књижевност 
Филозофског факултета у Новом Саду, уз финансијску помоћ Министарства за науку и 
технолошки развој Републике Србије. 
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посете манастиру 1896. године. До Првог светског рата чувана је у Народној 
библиотеци, одакле је нестала за време аустријске окупације (Соловјев, 1925, 
64)3. Данас се сматра изгубљеном, попут многобројних драгоцених рукописа 
српског средњег века.

Када је реч о ауторству прве Хиландарске повеље, у науци је она наведена 
као дело Стефана Немање (Соловјев, 1925, 63; Маринковић, 1996, 10–12), Светог 
Саве (Ћоровић, 1928, 1–4; Мирковић, 1939, 15; Ћоровић–Љубинковић, 1956, 106; 
Марјановић–Душанић, 1997, 98; Шпадијер 1998, 103; Јовановић, 2010, 147), али 
и као њихов заједнички рад (Трифуновић и др. 1986, 49; Трифуновић, 2001, 46; 
Јовановић, Предговор књизи Свети Сава, 1998, xIII; С. Хафнер, Идеологија, 
2001, 91). Без обзира на то да ли састављање ове повеље приписују Светом Сави, 
проучаваоци указују на могућност Савиног учешћа у њеном настанку (Белић 
1935, 179; Трифуновић и др. 1986, 51; Трифуновић, 1994, 10, 114; Трифуновић, 
2001, 47, 184; Јовановић, 2006, 12). 

Ова повеља до сада је сагледавана из различитих аспеката – 
књижевноисторијског, филолошког, правног, идејног, а посебно је истицан њен 
значај за српску владарску идеологију. У том контексту пажњу заслужује исказ о 
стицању мира и тишине као идеалном стању, које претходи Немањиној одлуци 
да напусти власт и прими монашки чин. Мир и тишина сматрају се општим 
местом, топосом, који представља формалну и садржајну константу једне 
књижевне традиције (Хафнер, 1974, 169). Топоси могу дати обавештења о врсти 
и садржају средњовековног мишљења и тежњи друштвених слојева који су их 
створили и пропагирали [...] Они су били делови система вредности културне 
комуникације политички водећих слојева Срба у средњем веку (Хафнер, 1974, 
177). Исто тако, топоси су посебно значајни као ознаке погледа на свет једног 
народа у одређеном периоду (Хафнер, О семантичким иновацијама, 2001, 40). 
„Носиоци посебног смисаоног значења су у овим текстовима слике, типични 
садржаји реченица, мисаони клишеи и формуле којима се српске средњовековне 

3 Видети и Мирковић, 1939, 15. Историју објављивања прве Хиландарске повеље донео је 
Александар В. Соловјев, као и причу о њеној необичној судбини: (Соловјев, 1925, 64).
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биографије обилно служе почев од Саве до Пајсија“ (Хафнер, 1974, 168).
На синтагму мир и тишина која се јавља у првој Хиландарској повељи 

скренуо је пажњу Станислав Хафнер – у идеолошком систему владавине код 
Срба очигледно важну улогу игра идеја унутарњег мира повезаног са спољним 
као идеално стање. (Хафнер, 1974, 174). Навео је пример мир и тихост из прве 
Хиландарске повеље, примећујући да у Другој Хиландарској повељи стоји мир 
и тишина, као и да је тај топос Свети Сава преузео и унео у своју биографију 
о Светом Симеону (Хафнер, 1974, 174). На потребу да се ово опште место 
подробније испита указала је Радмила Маринковић: „Потпуни преглед употребе 
ове синтагме у старим српским текстовима може дати занимљиве резултате 
[...] Било би потребно да се истражи порекло ове синтагме и њене функције 
историјског топоса“ (Маринковић, 1997, 82).

Исказ о стицању мира и тишине налази се у следећим делима српске 
средњовековне књижевности:

1. прва Хиландарска повеља 
„И Божјом помоћу и својим трудом то све придобивши, поспешењем 

Божјим, пошто је моја владавина одасвуд примила мир и тишину, почех 
подстицати мисао своју и поучавати ум свој да желим и да се бринем за душу 
своју, у који ћу број бити убројан у дан страшнога суда, и како би ми било могуће 
примити анђелски и апостолски образ“ (Свети Сава, 1986, 31; Хафнер, 1974, 174; 
Маринковић, 1997, 81)4.

2. Стефан Првовенчани, Друга Хиландарска повеља:
„И кад Божјом помоћу својим трудом све то задоби и кад с помоћу Божјом 

мир и тишину прими држава његова одасвуд, поче пооштравати мисао своју 
и поучавати ум свој и желети са журбом и старати се о души својој” (Стефан 
Првовенчани, 1988,  55; Маринковић, 1997, 81).

3. Свети Сава, Житије Светог Симеона, прва глава:
„Све то мудрошћу и трудом својим задоби, што је било пропало насиљем 

4 Радмила Маринковић је у свом преводу задржала реч тихост, како стоји у изворном тексту 
повеље: „И Божјом помоћу и својим трудом то све придобив, кад поспешењем Божјим мир 
и тихост прими владичаство моје одсвуд” (Маринковић, 1996, 11).
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од његове дедовине, и што му је припадало од српске земље. И с помоћу божјом 
његова је држава уживала мир и тишину са свих страна“ (Свети Сава, 1924, 4; 
Маринковић, 1997, 81). 

У другој глави истог Житија: „И када је с помоћу божјом његова држава 
стекла мир и тишину одасвуд, хтеде, и спријатељи се с великим царем грчким 
кир–Алексом Комненом, и узе његову кћер за благороднога и драгог сина 
Стефана, кога и намени да му буде намесник“ (Свети Сава, 1924, 5–6)5.

4. Стефан Првовенчани, мљетска повеља, око 1220. године: 
„Стога и ја, разумевши блажени живот оца мога, како у свему с журбом 

притицаше заповедима Господњим, и зато га Владика Христос Бог страшним 
свима који живе около њега јави, и мир и тишина би у дане владавине његове, 
по речи пророка Давида: ’Господ неће лишити добра оне који ходе незлобиво’“ 
(Првовенчани, 1988, 117; Маринковић, 1997, 81).

5. Стефан Првовенчани у Житију Светог Симеона доноси речи мир и 
тишина у опису четвртог чуда које чини Свети Симеон, посмртно помажући 
Првовенчаног у борби против бугарског цара Борила: „После овога ја, недостојни 
слуга његов, молитвама овога светог господина мојег олакшавах се од свих 
терета мојих, старајући се о заповедима његовим, и, живећи у миру и тишини 
одасвуд, отресох са себе, с помоћу Пречаснога, све непријатељске варваре који 
су нападали на отачаство његово“ (Првовенчани, 1988, 90; Хафнер, 1974, 175; 
Маринковић, 1997, 81).

Седмо, ненумерисано чудо, које следи након похвале у Житију, говори 
о ситуацији пре сукоба Стефана Првовенчаног с угарским краљем Андријом 
и грчким царем Филандром: „По завршетку чудеса ових, живљах у миру и 
тишини у отачаству мојем, захваљујући Господу и Богу и Спасу мојему Исусу 
Христу, и пречистој Владичици његовој, и светому господину мојему пречасном 
Симеону“ (Првовенчани, 1988, 98; Хафнер, 1974, 175). Након овога описује се 

5 Постоји и нешто другачији превод овог одломка: „И уз помоћ Божју владавина његова 
примила је одасвуд мир и тишину“: (Свети Сава, 1986, 97); „И када је владавина његова уз 
Божје садејство добила мир и тишину одасвуд“ (Свети Сава, 1986, 99). На ова два примера 
из Житија указује и конкорданција дела Светог Саве (Трифуновић и др. 1980, 176).
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како завидник ђаво побуни два цара да крену на Стефана.
6. Теодосије, на самом крају Житија Светог Саве, обраћа се молитвено 

„свештеној двојици“: „Као што сте нас у маловременом и земном овом животу, 
док с нама бесте, водећи нас, чували у обојем, то јест у душевним и телесним 
стварима, још више се сада, будући код Христа, молите за нас њему, да у миру 
и тишини покајањем живот наш поживимо, и после смрти своје милостива га 
и помирљива нађемо, и да нам буде у страшни дан суда наплате милостив и 
дарежљив“ (Теодосије, 1992, 207). 

7. У Житију краљице јелене архиепископа Данила II синтагма мир и 
тишина помиње се у опису Јелениног подизања манастира Градац. ,,Не имајући 
покоја ни дању ни ноћу“ и желећи да изградња манастира што пре буде завршена, 
Јелена се моли Богородици:,, А онима који ће бити у њему, подај добру веру и 
чистоту и целомудрену мисао, заустављајући љуте невоље које иду против њих 
и одлуке (савете) противних што се уздижу на овај свети храм Твој, сруши 
такве моћном снагом силе Твоје, а мир и тишину даруј стаду твоме, чувајући 
и утврђујући благоверне краљеве српске земље, јер и они сву своју наду на тебе 
положише“ (Архиепископ Данило, 1935, 60).

8. У Житију краља милутина архиепископа Данила II читамо о миру 
и тишини која је наступила између краљеве победе над Татарима и његових 
припрема за сукоб с Византинцима: „После овога, благодаћу најмилосрднијега 
Христа, пошто се овај благочастиви краљ опростио од таквих тешких прилика, 
живећи Божјом помоћу у миру и тишини, пошто су се ове противне силе 
вратиле на своје место, овај христољубиви господин мој не каснивши ни мало, 
заповеди да се скупе сви војници државе отачаства његова […] спремивши се за 
бој“ (Данило Други, 1988, 115; Хафнер, 1974, 175; Маринковић, 1997, 82). 

Још једном у овом Житију, у истој реченици помиње се двапут синтагма 
мир и тишина: „Пошто је све ово било, што смо указали у овом спису, са овим 
господином мојим христољубивим краљем Урошем, колико му је помогао Бог да 
победи све своје непријатеље, и видећи да скончаше сви који ишту душу његову, 
живео је овај у миру и безметежности, а замке гордих и мреже величавих против 
њега прођоше као и снови ономе који устаје, и угасише се све непријатељске 
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победе, а мир и тишина процвета у његову отачаству“ (Данило Други, 1988, 
127; Хафнер, 1974, 175; Маринковић, 1997, 82).

9. Данилов Ученик у Житију краља Стефана Дечанског владавину 
Дечанског такође је, у два наврата, окарактерисао кроз мир и тишину: „У дане 
овога превисокога и благочастивога краља Стефана Уроша, силом Божјом 
угасише се све победе непријатељске, и процвета истинита љубав, Божји мир 
и неисказана тишина у отачаству овога превисокога краља, и сва чеда његова 
отачаства радовала су се и веселила се због наисказане милости Владике Христа 
на многа лета“ (Данилов Ученик, 1989, 38; Хафнер, 1974, 175);

 „Пошто је овај свети Божји храм промислом и разумом виђење 
премудрости унапред више и добро напредовао, овај христољубиви краљ 
гледајући ово весељаше се, управљајући се тихом и безметежном животу, 
пошто је свака благодат Божја преизобиловала у отачаству овога благочастивога 
краља, и пошто је цео народ узашиљао достојно благодарење Богу“ (Данилов 
Ученик, 1989, 59; Маринковић, 1997, 82).

10. Цар Душан у свом поговору за Законик описује идеално стање 
своје државе, пре појаве сукоба, односно битке на Велбужду: „И док сам тако 
господствовао с родитељем мојим, у земљи отачаства нашега, живећи тихо, 
побожно и мирно, и док се нико од околних господујућих владара није дрзнуо 
на нас, него смо се побожно и радосно веселили о свему Бога славећи. И 
позавидевши злопакосни ђаво нашему добром животу, и злобом подиже на нас 
седам владара“ (Душанов законик, 1986, 87; Маринковић, 1997, 82).

Говорећи о својим побудама да изда Законик, цар поново помиње мир 
и тишину: „да се не би умножила у области царства нашега нека злоба, зло 
домишљање и лукава мржња, него да сви поживимо у пуној тишини и мирноме 
животу и у животу православне вере са свима људима царства нашега, малима 
и великима, и да постигнемо царство небеско у ономе будућем веку. Амин“ 
(Душанов законик, 1986, 89; Маринковић, 1997, 82).

11. Крајем петнаестог века, у молитвеном обраћању слепом српском 
деспоту Стефану Бранковићу, Непознати Крушедолац га позива:
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„моли се Господу свагда 
у миру и тишини да служимо спомен твој
и слободни да будемо од беда и замки вражјих“ (Служба светом деспоту 

Стефану бранковићу, 1970, 445).
12. Један век касније, непознати песник моли све крушедолске светитеље 

– породицу светих сремских Бранковића:
„брзо сваку болест одгурните од људи својих
и нама рабима вашим здравље
и својој цркви мир и тишину дарујте“ (Заједничка служба светим 

деспотима бранковићима, 1970, 153). 
13. Јован Рајић у својој историји, хронолошки сасвим ван средњег 

века, али у маниру средњовековне традиције, уноси у свој текст синтагму мир 
и тишина. Реч је о његовом објашњењу назива жупе Љубомир (љуби мир) – 
Љубомир је син презвитера Стефана, Немањиног претка и по њему је добила 

назив и жупа (Маринковић, 1997, 80). За њега Рајић каже: „Zane lübä{e mir¢ 

i ti{inu (=јер љубљаше мир и тишину)“ (Маринковић, 1997, 71). У свом 
излагању о Немањићима Рајић је истицао тежњу миру и тишини као њихову 
заједничку династичку одлику, показујући да је потпуно прихватио схватање 
старих српских писаца о томе шта је добра владавина (Маринковић, 1997, 84).

Тумачењу синтагме мир и тишина у литератури је посвећена пажња. 
Проучаваоци су углавном истицали да овај пар појмова исказује нешто о бити и 
о принципима владавине и да његов особит смисаони значај, који из њега ствара 
норму највишег владарског и државног идеала, постаје језгро посебног схватања 
света (Хафнер, 1974, 175). „Већ одавно је одржавање мира важило као један од 
најбитнијих задатака доброг владара. […] По византијском схватању идеална 
владавина могла се само у миру развити и у византијским акламацијама је мирна 
царска владавина имала своје стално место“ (Хафнер, 1974, 175). 

И Миклошич и Даничић у својим речницима за мир постављају грчку 
реч εἰρήνη тј. латинску pax. Филолошко тумачење у εἰρήνη, тј. pax, види бит 
мира у хармонично уређеном стању једне заједнице (Хафнер, 1974, 176). Мир 
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је, дакле, статични, унутрашњи мир, а тишина означава спољни мир државног 
система, мир на границама и у унутрашњости државе – политички мир 
(Хафнер, О семантичким иновацијама, 2001, 41). „У философском смислу мир је 
идеално стање човековог бића, а у политичком смислу означава идеално стање 
сваке људске заједнице коме теже њени укупни напори. […] Идеалном појму 
мира хришћанство је за извор доделило милост Божју као награду за моралне 
вредности, па је највишим успехом једнога владара у средњем веку сматрано 
његово старање о миру“. (Маринковић, 1997, 81). „Као последица тога, формула 
mirь i ti[ina изражава […] идеално стање власти у смислу средњовековног 
поимања власти у Србији“ (Хафнер, О семантичким иновацијама, 2001, 41); 
„Тај топос се овде, у ствари, не користи ради образлагања манастиру дарованих 
поседа, као што се то често чини у византијским повељама, него као самостални 
елеменат, као остварени циљ успешне владарске делатности, што упућује на 
претпоставку да се владар може повући са своје власти, јер тај пасус претходи 
оном делу нарације, који се бави духовним спасењем владара“ (Хафнер, 
Идеологија, 2001, 92).

 Излагање о Немањиним земаљским пословима завршава се сликом мира 
и тишине у Србији, карактеристичним атрибутима Божје државе – након овога, 
прати се Немањин пут ка монаштву (Марјановић–Душанић, 1997, 280–281). 
„Идеализовани опис тренутка пред Немањино повлачење са државног престола, 
када је Рашка ’одасвуд примила мир и тишину’, потврђује важност идеје о 
Немањиној богоизабраности за основну поруку документа“ (Марјановић–
Душанић, 1997, 194). 

Коментаришући речи из мљетске повеље Стефана Првовенчаног да 
„мир и тишина би у дане владавине његове“ Марјановић–Душанић сматра да оне 
јасно показују повезаност општег места о миру и тишини као слици раја с ликом 
владара да је imitator christi у својству rex prosperans–a. „Није стога случајно што 
се у сродном контексту, када у наведеном поглављу Хиландарске повеље Стефан 
пише о потреби Немањиној да се после успешне владавине посвети својој души, 
повезује ’мир и тишина’, као идеално стање државе, са контрастном ’журбом’ 
владаревом да поступа према Христовом учењу“ (Марјановић–Душанић, 1997, 
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258–259). Јасно је, дакле, да се већ у идеологији Немањиног времена ’мир и 
тишина’ описују као идеал државног живљења (Марјановић–Душанић, 1997, 
273).

Ако прихватимо мишљење већине истраживача да је Свети Сава свакако 
учествовао у настанку прве Хиландарске повеље, поставља се питање одакле је 
он могао преузети ову синтагму?

У трагању за књижевним узорима слике о миру и тишини незаобилазно 
је питање о евентуалној лектири Светог Саве. Свакако треба уважити 
мишљење да је он на Свету Гору отишао већ писмен и формиран на делима 
ранохришћанске, византијске и старословенске књижевности (Богдановић, 
1986, 13–14). Димитрије Калезић изнео је претпоставку о томе које су се 
књиге налазиле у библиотеци на Немањином двору: Житије Светог Ћирила, 
животописи јужнословенских светаца, Житије Светог јована владимира, 
можда и Житије Светог антонија, Житије Светог Саве освећеног (Калезић, 
1977, 258). На основу текстова Светога Саве, закључује се да се међу делима која 
је читао посебно истиче псалтир, затим јеванђеља, апостоли и паримејници, 
као и духовна штива пролога и патерика, лествица Јована Синајског, беседе 
рановизантијских црквених отаца, пре свих – Јована Златоустог и црквено–
правна литература (Богдановић, 1986, 13–14). У светогорској лектири Светог 
Саве налазила су се дела Светог Јефрема Сирина, кога помиње у Житију Светог 
Симеона, затим Светог Василија Великог кога помиње у Хиландарском типику 
(Богдановић, 1968, 176; Бојовић, 2003, 77)6. Треба поменути и ослањање на 
дела византијских писаца Атанасија Александријског, Кирила Скитопољског 
и Симеона Метафраста (Јовановић, 2006, 13). Свети Сава је свакако знао и за 
повест о варлааму и јоасафу, омиљено штиво међу светогорским монасима 
– управо по његовој жељи они су приказани у Студеници, уза сам игумански 
престо (ђурић, 1995, 493).

6 О руским књижевним делима у доба Светог Саве (Соловјев, 1935, 223, 224); О 
библиотекама светогорских манастира у доба Светог Саве (Калезић, 1977, 259; 
Богдановић, 1980, 126).
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Бројни и разноврсни примери употребе мотива мира и тишине у Светом 
писму потврђују да је ,,мир једна од кључних речи хришћанства“ (Аверинцев, 
1982, 144). У псалмима Давидовим на овим мотивима заснивају се различите 
симболичке представе, али су оне у највећем броју случајева везане за слике 
утишавања буре (ветра) на мору, те утишање гнева и страсти, које доноси мир 
души (Пс. 29:11, Пс. 35:27, Пс. 62:1, Пс. 89:9, Пс. 85:8, Пс. 107: 29–30).

Мир и тишина као идеал живљења помињу се у Новом завету, у првој 
посланици тимотеју: ,,Молим дакле прије свега да се чине искања, молитве, 
мољења, захваљивања за све људе, за цареве, и за све који су у власти, да тихи и 
мирни живот поживимо у свакој побожности и поштењу“ (1 Тим. 2: 1–2).7

О миру и тишини говоре црквени оци; рецимо, Јован Златоусти у својој 
беседи на прву посланицу тимотеју помиње манастире као мирна пристаништа 
која ,,привлаче све к својој тишини“ и у којима ,,царује мучање и дубока тишина“ 
(Св. отац Јоанн Златоуст, 1859, 204)8.

 „Ако већ они, који у пустињи живе и уклонивши се из града и јавности 
и тамошње хуке и наслађујући се непрестано миром и тишином неће да се 
ослоне на безопасност својега усамљеничкога живота, већ постављају и много 
других стража, ограђујући се са свију страна, пазе да све са великом опрезношћу 
и зборе и творе, како би се могли у слободи и неокаљаној чистоћи приближити 
Богу“ (Св. Јован Златоусти, 1894, 119);

„У мору Светога Писма нема борбе са таласима. [...] Напротив, ово море 
је велика светлост, светлија од самих сунчевих зрака, на њему влада потпуна 
тишина, нема никаквог немира,“ (Јован Златоусти, беседа трећа на Шестоднев: 

7 прва и Друга посланица тимотеју и посланица титу називају се, иначе, ,,пастирским 
посланицама“. Све три се баве организацијом цркве, хришћанским понашањем и 
хришћанским вођством, и у њима се развија идеја о владару као о узору који остали треба 
да следе (Mandić, 1969, 364; Дрејн, 2004, 494). Премда се у делима Светог Саве не цитира 
ово место, он се у својим саставима ослања на прву посланицу тимотеју: наводи је једном 
у Хиландарском типику, и двапут у Животу Симеона Немање, и то у оним деловима где се 
говори о религиозној дисциплини. Занимљиво је, такође, да Св. Јован Златоусти у својој 
Беседи на Прву посланицу Тимотеју говори о манастирима као мирним пристаништима, 
која ,,привлаче све к својој тишини“ и у којима ,,царује мучање и дубока тишина“ (Св. Јован 
Златоусти, 1894, 3).

8 Наведено према: Св. Јован Златоусти, 1894, 3.
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Verujem 2011);
Беседа Јефрема Сирина: „Пресвета Владичице Богородице, ти си радост 

потлачених [...]; заклон, снага, весеље, сласт, тврђава, ограда, оружје, заштита, 
слава, тишина, мир, славопој, радост, благослов, котва, изобиље, роса, светиња, 
избављење од туге, просвећење и освећење душе моје, окуп грехова мојих, 
одмарање моје у Богу“. (Јефрем Сирин, молитве богородици за сваки сат: 
Verujem 2011);

Беседа Григорија Ниског: „Избриши обвезницу грехова мојих; растури 
облак туге моје, маглу и смућеност мисли; уклони од мене узбурканост страсти; 
сачувај ме у тишини ничим помућеној [...]. Када пак нема раздражљивости, 
напредује тих и миран живот (1. Тим. 2; 2)“ (Григорије Ниски, тумачење 
блаженстава: Verujem 2011);

 Беседа Василија Великог: „Осим тога, треба да савлађујемо и стомак. 
Јер, васпитавање стомака је обуздавање страсти, а обуздавање страсти – 
безметежност и тишина душе. Душевни, пак, мир јесте најделотворнији извор 
врлина“. (Василије Велики, 1999, 275):

„Стога онај ко жели да буде слободан од ланаца света избегава брачни 
живот као окове. Клонећи се њега, он свој живот посвећује Богу и даје завет 
чистоте […]. Препустивши се љубави Божијој, он жели да, макар у најмањој 
мери, постигне бестрасност Божију, жудећи да окуси духовну светост, тишину, 
безметежност, питомост, те весеље и радост које се у њима рађа” (Василије 
Велики, 1999, 266);

„Када ђаво покуша да постави своје замке и са великом снагом настоји да 
у душу, која пребива у безмолвију и тишини, убаци своје помисли, као огњене 
стреле, како би је изненадно распалио и у њој изазвао дуготрајна и неизбрисива 
сећања на оно што је једном у њу урезано, ми трезвоумљем и појачаном пажњом 
треба да одбијамо све нападе, попут борца који са највећом обазривошћу и 
телесном окретношћу избегава ударце противника” (Василије Велики, 1999, 
288).

лествица Јована Лествичника, чији је главни предмет духовни живот, 
била је веома распрострањена монашка лектира и свакако добро позната 
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Светом Сави (Богдановић, 1968, 175, 179): „Увек, а највише за време појања на 
богослужењу, треба сачувати мир и тишину“ (Свети Јован Лествичник, 2008, 
53); „Да својом поуком не бисмо направили повод онима који траже безмолвије 
[а нису зрели за њега], сматрамо да сада није тренутак расправљати о миру – са 
одважним ратницима Цара нашег, који се налазе у рату. Рећи ћемо само то, да 
су венци мира и тишине спремљени онима који се јуначки боре” (Свети Јован 
Лествичник, 2008, 176).

И у старословенском преводу Хронике Георгија Хамартола, значајног 
дела византијске хронографије9, налазимо на одговарајућу формулу εἰρήνη καὶ 
γαλήνη: В мире и в тихости пребиваше (Хафнер, 1974, 176).

Спрега речи мир и тишина појављује се, дакле, у текстовима црквених 
отаца и у делима српске књижевности средњег века. Углавном се везује за два 
контекста – за стање државе, односно владавине, и за стање душе.

Треба подсетити и на чињеницу да су, још од хеленистичког доба, 
постојали текстови насловљени као владарска огледала. Они откривају срж 
схватања владарске идеологије у средњем веку, и у делима овога жанра на 
Западу и у Византији има више сличности него разлика (Марјановић–Душанић, 
2002, 136). „Огледала“ су најчешће била посвећена одређеним владарима, и у 
Византији су имала бројне представнике (Марјановић–Душанић, 2002, 184). 
„У делима античких писаца образује се лик идеалног владара који поседује 
одређене врлине као што су разборитост, храброст, умереност и правичност. 
Хеленистичка епоха посебно наглашава човекољубље и побожност. Византијска 
идеологија царске власти, коју је први почео да уобличава Евсевије из Цезареје, 
почива на истоветним принципима. Временом се ствара слика о непобедивом 
василевсу, посреднику између неба и хришћанске васељене, коме сам Бог даје 
моћ“ (Радић, 2000, 136); „Носилац мира и правде, imitator christi обезбеђује 
својим поданицима ’велики мир и тишину’ – широко распрострањени идеал 
јеванђелске политичке мисли и популарни топос средњовековне књижевности“ 
(Марјановић–Душанић, 1997, 247–248); „Идеал мирне владавине игра важну 

9 Дело је преведено најпре у Русији у x или xI веку, а код нас је у више наврата преписивано у 
xIV веку (Ћоровић 1985, 157; Трифуновић 1994, 29–30)
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улогу у владарским акламацијама и на истоку и на западу Европе“ (Марјановић–
Душанић, 1997, 248); „Мисију мира садржали су такође хришћанско јеванђеље и 
литургија, а уз помоћ Августина тај појам је, као најузвишенији од свих социјалних 
државних циљева, постао опште добро средњовековног хришћанства“ (Хафнер, 
1974, 175–176).

Представу о идеалном владару Источни и Јужни Словени преузели су 
из Византије (Марјановић–Душанић, 2002, 185). На западу, као што је познато, 
узор идеалног владара током читавог средњег века је био у Августиновом 
делу о држави божјој (Марјановић–Душанић, 1997, 183–184). Доротеа Куних 
[Dorothea König] бавила се питањем рецепције Августиновог дела у Византији 
и закључила да је он Ромејима био слабо познат, те да није био познат по својим 
главним делима.10 Сматра се да се први преводи Августина у Византији јављају 
на преласку из xIII у xIV век, када их је, уз дела других латинских класика 
(Катона, Овидија, Цицерона, Цезара итд.) превео песник и полихистор Максим 
Плануд (око 1260–1310). (Бек, 1967, 63; König 1998, 22).

Уколико су стари српски писци, односно Свети Сава, знали за Августина, 
посебно за његово дело о држави божјој, ово знање вероватно није дошло из 
Византије помоћу грчких превода него са запада, преко латинског (König 1998, 
19, 23). Типолошки гледано, за нашу тему од значаја су V и xIx књига дела о 
држави божјој. У 24. глави V књиге Августин даје слику идеалног хришћанског 
владара, а у 13. глави xIx књиге развија идеју мира као својеврсну формулу 
поретка универзума. Треба узети у обзир, такође, да искази о задацима владара 
не морају имати један експлицитни књижевни узор – могу се навести и утврдити 
из Светог писма. То би се могло рећи за исказе у првој Хиландарској повељи. 
(König 1998, 19).

Питањем да ли је Свети Сава могао знати за Светог Августина бавили 
су се поједини проучаваоци. Постоји сагласност да Августиново дело у Србији 
није послужило као узор за слику идеалног владара: „За византијско–словенску 

10 Постоји и мишљење да је Августин врло рано био преведен на грчки језик и да су у Византији 
нека његова дела била позната и пре раскола цркве, пре свега његово учење о Светој Тројици 
(De Trinitate). Ипак, чини се да у литератури влада јединствено мишљење да су главна 
Августинова дела на грчки преведена у xIV веку (Pavić 1915: 99).
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политичку философију значајна су размишљања Јована Златоустог или Василија 
Великог далеко више од Августина, који до Срба у средњем веку ни на који начин 
није ни дошао“ (Богдановић, 1997, 103); „Српски аутори нису прихватили учење о 
божанском закону читајући дела Светог Августина. Идеја је дошла из Византије, 
прихватањем државно–правне и црквене идеологије Источног римског царства“ 
(Шаркић, 2000, 28). И Хафнер је, поводом Житија Симеона Немање, сматрао да 
Свети Сава није могао користити Августина као узор (Хафнер, Српски средњи 
век, 2001, 12). Након помињања могућних узора Светог Саве за слику мира и 
тишине, ово питање сматра се отвореним. Свакако ће будућа истраживања дати 
допринос у овом правцу.

Образац идеалне владавине, установљен још у античком периоду у 
лику савршеног владара који персонификује природни закон и космички ред, 
у средњовековној хришћанској традицији употпуњен је новим значењима, пре 
свега идеалом мирне владавине. Делимичан увид у заступљеност појмова ,,мир“ 
и ,,тишина“ у Светом писму и светоотачкој литератури наводи на закључак да је 
топос мира и тишине већ на самом почетку српске књижевности употребљен са 
свешћу о комплексном значењу ових појмова у хришћанском контексту.11 ,,Мир 
и тишина“, дакле, као широко распрострањено опште место средњовековне 
књижевности, у првој Хиландарској повељи није употребљено механички, већ 
тако да активира читаву дугу традицију византијске, па и општехришћанске 
политичке, религиозне и филозофске мисли. То је, истовремено, још једна 
потврда да за средњовековног човека општа места нису била овештале фразе.

11 У корену хебрејске речи šalôm леже разна значења, попут ,,нетакнутост“, ,,целовитост“, 
,,довршеност“, ,,испунити завет“ и сл. Отуда библијски мир није само ,,уговор“ који 
омогућава миран живот, већ израз за благостање у садашњем животу, ,,стање човека који 
живи у складу са природом, са самим собом, са Богом; конкретно, он је ’благослов’, ’починак’, 
’слава’, ’богатство’, ’спас’, ’живот’“. (Rječnik biblijske teologije 1988, 555). 
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PEAcE AND TRANQUILLITy IN ThE chARTER OF hILANDAR.
cONTRIBUTION TO UNDERSTANDING A cOMMONPLAcE.

Summary

The phrase „peace and tranquility“ is a commonplace that in the works of medieval 
literature indicates the ideal status of the state. In the old Serbian literature, this topos occurs 
already at its beginning – in the founding charter of the hilandar monastery. This paper points 
to the possibility that the use of the topos of peace and tranquility and its possible origin in the 
Scriptures, certain works of patristic literature, Byzantine and medieval literature of the west 
perceive not only in the light of historical topics and inventory of medieval topos, but also in 
connection with the open question regarding to the authorship of the charter of hilandar, and 
in the context of the tradition of so–called the ,,Мirrors of Princes”.
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ТРИ БРАТА МРЊАВЧЕВИЋА У РУКОПИСНОЈ ТРАДИЦИЈИ РАЧАНСКИХ 
ЛЕТОПИСА

Пошто су на основу археографских и текстолошких проучавања 
у рукописној баштини Рачана идентификовани најранији рукописи три 
вида летописа, у њима се испитује предање о Урошу и Мрњавчевићима 
које се, са својом најближом паралелом у Руварчевом родослову, најраније 
посведочује у Христофоровом летопису, а најпотпуније у летопису из 
Зборника Аврама Милетића.

Кључне речи: рача, Киријак, Христофор, максим, стари српски 
летописи, руварчев родослов, Зборник аврама милетића, мрњавчевићи.

Рукописну заоставштину Рачана чини како она која је сачувана из доба 
кад је њихов скрипториј био у манастиру крај Дрине, тако и она из времена 
после сеобе, кад су избегли монаси наставили свој рад на просторима северно 
од Саве и Дунава. Често су се потписивали као Рачани, додуше, не сви, и не 
увек. У новије време, захваљујући археографском изучавању, веома је обогаћена 
спознаја о баштини Рачана. Према препознатљивим ликовним украсима и 
калиграфским одликама њихова писма атрибуиран им је већи број рукописа. 
У научни оптицај ушли су списи којима се употпуњује представа и о тематском 
репертоару рачанске традиције. У њему ћу овом приликом посветити пажњу 
извесним делима на историјске теме, међу којима се издвајају српски летописи 
чак из неколико филијација III групе по класификацији Љубомира Стојановића. 

Проучавање историје текста више летописа још из подрињског периода, 
а затим и њихове даље летописачке традиције, води сазнању да је у наслеђу 
Рачана тај жанр средњовековне књижевности заступљенији него што је то досад 
било познато. Први уочени тренуци њихова занимања за аналистику подударају 
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се с најранијим подацима о раду на књизи у манастиру Рачи из средине xVII в., 
а најмлађи летописи који су исписани препознатом руком неког од рачанских 
братственика потичу са самог почетка следећег века. Уколико се пак у традицију 
рачанских летописа уброје и каснији преписи који јој у текстолошком смислу 
припадају, онда се њено трајање протеже готово до краја xVIII в. Приметна је 
тежња да се средњовековно функционисање жанра летописа и њима блиских 
родослова сачува и обнови почетком xVIII в., а примери преношења у новији 
језички облик показују да је оно, гасећи се постепено, дотрајало све док 
штампана ауторска дела, пре свега историја Јована Рајића (који је и сам баш 
у некима рукописима рачанског порекла налазио свој извор1) нису почела да 
замењују рукописну књигу.2 

Будући да се ради о по правилу анонимним жанровима средњовековне 
књижевности, које притом одликује отворена рукописна традиција, на питање 
о томе ко су били састављачи и редактори родослова и летописа одговори су, уз 
по који изузетак, обесхрабрујуће неубедљиви. Име из неке пропратне белешке 
ретко кад означава састављача. Већ формула записа својим вишезначним „писа“ 
или „написа“ садржи опасност од лаке погрешке. Ипак, пример сведочења о 
раду Христофора Рачанина управо на кодексу с Рачанским летописом показује 
да „написа се“ не мора подразумевати једино копирање. Наиме, пошто је 
установљено да поред летописа из тог потписаног зборника његовој руци 
припадају још два летописа, могло се према њиховим међусобним разликама 
утврдити да то нису пуки преписи једног, нити пак само с једног истог предлошка. 
Запажање да се извесне промене сукцесивно огледају у току Христофоровог 
летописања, а нарочито то што се неке односе на обухват догађаја и на њихово 
историософско осмишљавање и преосмишљавање, довело је до закључка да 
делатност познатог калиграфа одликује и одређена, по свему судећи, не и 

1 Служио се летописом којим је настављен Ковиљски хронограф, те онаквим какав је 
у Зборнику митрополита Михаила (издат је по рукопису бр. 343 Библиотеке Српске 
патријаршије у Срећковић 1892: 1–30) који је такође истог типа (бошков 1997: 61–68). 

2 Ван тог изворног летописачког корпуса постоје још неколике у научне сврхе урађене копије 
које се приликом реконструисања историје летописачког текста узимају у обзир, будући да 
некима од њих предлошци нису препознати или су у међувремену нестали. 
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безначајна списатељска димензија (бошков 2012). Околност да је његовим пером 
у летописе убележено и познато предање о учешћу три брата Мрњавчевића у 
убиству цара Уроша доприноси да се боље сагледа Христофоров аналистички 
поступак. 

У том погледу посебну важност има место његових летописа у 
одговарајућем корпусу рукописне заоставштине, те је, да би се оно установило, 
истраживање и започето од рукописа рачанске школе. Досад проучена грађа 
и преиспитана сведочанства показују да су у Рачи почетак исписивања књига, 
а и занимања за летописе, повезани с поименцe познатим писарима xVII в., 
најпре Киријаком, а за њим и Христофором.3 Оставши непознат Стојановићу, 
Киријаков летопис4 ни потом се није нашао у видокругу проучавалаца српске 
аналистике, док је још П. Ј. Шафарик објавио у своду српских летописа (Šafařík 
1851: 63–88) један Христофоров, назвавши га Рачанским; у њега је уврстио и 
Ковиљски, који је касније такође атрибуиран Христофору (бошков 1988: 369–
370, 383–384; kacziba 1995: 62–63).5 

Кад је Стојановић класификовао и издавао летописе, он је одредио 
посебну филијацију тако што је објавио Дорпатски6 с варијантама из Рачанског 
и Руварчевог I. Ковиљски летопис је издвојио напоменувши да је он у хронограф 
уплетен и њиме после продужен, те да због малог броја бележака није могуће 
установити на који се летопис сам ближе наслања (Стојановић 1890: 123–129, 
145–147; Стојановић 1927: xLVII–xLVIII, LVIII). Проблем класификовања 
Ковиљског решен је онда кад је после текстолошке анализе Христофору 
атрибуираног хронографа његов летописни део прикључен грани која се 
идентификује према Дорпатском (бошков 2012). И летопис из Марсилијеве 
збирке у Болоњи био је претходно доведен у везу с њима, додуше најпре не једино 

3 Обавештење о њиховом претходнику из xVI в. писару Теодору није се потврдило. Приликом 
новог читања одговарајућег записа установила сам да се он потписао и као Риђанин што 
његов рукопис искључује из корпуса рачанских (бошков 1988: 372–3).

4 Зборник Универзитетске библиотеке у Београду бр. 49. 
5 Шафарикова збирка Народног музеја у Прагу: бр. 13, бр. 26. 
6 То је урадио према копији која је, по свој прилици, била сачињена у научне сврхе, али без 

археографског коментара о времену настанка самог рукописа (Стојановић 1890: 123–129).
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и искључиво с њима, али је затим, уз скретање пажње на то да му је вредност већа 
но што му је била придата, Никола Радојчић установио да је он типа Дорпатског, 
Рачанског и Руварчевог I (Соловјев 1933: 9–12; радојчић 1951: 17). Атрибуција 
рукописа Болоњског летописа Христофору7 довела ме је, након што сам га 
упоредо проучавала с Рачанским и Ковиљским, до закључка да Христофор није 
само исписивао него и састављао сва три летописа – Рачански који допире до 
1668/69, те Болоњски и Ковиљски који се настављају до 1671/72, али последњи 
чланак у Ковиљском је с податком више. Филигранолошки је потврђено да 
хартија Рачанског и Ковиљског зборника одговара времену писарских записа 
и других датирајућих саопштења из ових кодекса (Гроздановић пајић 1968: бр. 
13, бр. 26). Руварчев I, који за разлику од њих није продужаван, представља 
пуки препис из времена својеврсног рестаурисања појединих споменика у 
оквиру још увек живе рукописне традиције. Налази се у одељку зборника што 
га је заједно с Руварчевим родословом исписао поп Георгије у Београду 1724.8 
Слично је и са Зборником митрополита Михаила. Општи карактер тог богато 
украшеног кодекса с немарно преписиваним текстом указује на рад познијег 
кописте. У њему се, почев од 6962 [1453/54] г., хронограф наставља летописачким 
вестима. Мада сам летопис Стојановић својевремено није узео у обзир, и њега 
треба прикључити истој грани уз напомену да после завршне вести каква је у 
Болоњском летопису, он пре механичког прекида има још неколико другачијих 
од оних у продужетку Дорпатског који је, иначе, допуњаван до 6195 [1686/87] 
г. М. Гроздановић Пајић хартију овог летописа датира трећом деценијом xVIII 
в. Према досадашњем проучавању ове гране рукописа, коју уз њега још чине 
Рачански, Ковиљски, Болоњски, Руварчев I, као и Дорпатски, може се сматрати 

7 А. Кациба има првенство у атрибуирању Болоњског летописа (kacziba 1995: 62–63), међутим, 
будући да сам у исто време кад и она добила исте резултате, консултујући се притом с 
Љубицом Штављанин ђорђевић чијим сам посредством и дошла до тада тешко доступног 
снимка самог рукописа из поседа М. Харисијадис, дужност ми је да то забележим. Сад је 
летопис приступачан у рашчитаном тексту и објављеним фотографијама (Николић 1989: 
7–22). 

8 Подробније о том рукопису Библиотеке Српске патријаршије бр. 175 (даље: ПБ 175) у 
бошков 1998а: 212. 
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да им је, уз одређене измене и допуне, свима основа у најранијем Рачанском.9 
Има разлога његов назив проширити и на све наведене. 

С Рачом се може довести у везу и филијација из које је најпре издат 
Софијски II (Спространов 1907), те с варијантама из њега Руварчев II 
(Стојановић 1890: 135–145), да би јој касније био прикључен и Реметски, као и 
новији Васићев препис урађен за Вука с рукописа Нешковића, те још један његов 
„превод“ који се такође назива Нешковићев (Стојановић 1926: 232–233). Сад 
им додајем још два необјављена летописа из рукописа с Душановим закоником 
из Библиотеке Матице српске – Попиначког (тј. Николајевићевог) и Ковиљског. 
Својевремено сам установила да оба припадају текстолошкој традицији којој 
и Софијски II (Бошков 1995: 38–39). 10 Важну новину представља померање 
датирања тог летописа са средине xVII в. на трећу деценију xVIII, до чега је 
дошло атрибуирањем зборника са Закоником из Народне библиотеке у Софији, 
руци Стефана Стојковића, онога који је Ковиљски зборник исписао у Београду 
1726. Како је до 1728, према датирању Р. Станковића, настао и Руварчев II 
летопис,11 испоставило се да ниједан рукопис овог типа који је могао бити 
подвргнут савременом археографском изучавању није био исписан пре xVIII в. 
Тако је остало нејасно од када је потицао рукопис Нешковића, односно непознати 
предложак Васићевог (Нешковићевог), а не зна се тачно ни кад је настао 
несачувани Реметски летопис што се прешироко датира у xVII в. Најранији у 
тој грани је још 7157 [1648/49] посведочени Киријаков летопис. На повезаност 
с рачанском традицијом наводи, с једне стране, Киријаков својеручни запис 
о раду у Рачи, с друге, саопштење да је манастир Рачу сазидао краљ Драгутин 
које је својствено једино летописима дате групе. Будући да се део Киријаковог 
рукописа, до чланка о Милутиновој владавини, налазио на листовима који сад 

9 Христофоров запис из 1671. налази се на маргини л. 104б на којем се окончава Стихологија, 
а на л. 113а–121а је летопис с последњим годишњим чланком из 7177 [1668/69]. 

10 Захваљујући сарадњи с Д. Е. Стефановићем и Р. Станковићем, том приликом сам објавила 
и извесне закључке археографске природе које је касније друга екипа археографа углавном 
потврдила. Основна разлика је у датирању Попиначког зборника чији је настанак сужен на 
„око 1705“, као и у закључку да је Софијски II преписао Стојковић у Београду 1728 (Грбић 
2008: 115–126; васиљев 2008: 137, 139).

11 Библиотека Српске патријаршије бр. 17. 



344

мирјана Ж. бошков

недостају, не може се тврдити да је у њему такво предање о постанку манастира 
својевремено било забележено нити да није. 

У свом садашњем стању грађа, с обзиром на њену фрагментарну 
очуваност, а и (не)проученост, не пружа довољно јасну слику о историји 
летописачког текста ове филијације кojи обухвата догађаје до 1648/49, како 
је то у довршеном Киријаковом и Реметском летопису, те у летописима из 
Ковиљског12 и Софијског рукописа с Душановим закоником, а тако је било и 
у рукопису Нешковића. Оштећени Попиначки летопис прекида се на вести 
од августа 7022 [1514], а Руварчев II са својом јединственом редакцијом 
општег дела (Стојановић 1927: LxxIV) продужава се до 7191 [1682/83].13 За 
утврђивање хронолошког приоритета и, посебно, архетипа дате филијације, 
недостаје прецизнији податак о настанку несачуваног рукописа Реметског, а 
пре свега његов потпуни текст. Стојановић је уочио невелики број варијантних 
читања између Руварчевог II и Софијског II, нагласио је да се Реметски слаже 
са Софијским II и тамо где Софијски II одступа од Руварчевог II, али је указао 
и на неколико супротних примера (Стојановић 1926: 232–3). Проверавање 
тих разночтенија у Киријаковом летопису иде у прилог закључку о слагању 
Киријаковог с Реметским. Готово незнатне разлике које се на тако посредан 
начин одређују између та два летописа у делу који им је заједнички, не пружају 
одлучујући текстолошки критериј да би се неоспорно установило који је ранијег 
порекла; према неколико исправнијих датума и потпунијих вести у Киријаковом 
летопису,14 била бих склонија мишљењу да је то био он. 

Проучавање рукописа с Душановим закоником довело је новим 
датирањем Попиначког до искључивања раније претпоставке да му је писар 

12 Према опису рукописа изгледало би да он допире до 1640. г., коју као своју последњу садржи 
каталог султана из уобичајеног „конвоја“ рачанских летописа. Услед испретураности 
листова није уочен поремећај у континуитету летописачких вести. Последњи годишњи 
чланак налази се, заправо, у дну садашњег л. 186б и односи се на 7157, а наставља се на 
садашњем л. 198а (Грбић и други 2008: 111). 

13 Пошто је тако у рукопису, објављени податак о завршној 1675. није тачан (Стојановић 1927: 
L). 

14 У Киријаковом су нпр. потпуније вести из 7019–7020. о Пајазиту, те из 7024. о смрти Максима 
владике који је забележен као брат Јована деспота (Стојановић 1927: 858а, 859а, 869).
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један од концем xVIII в. потписаних власника књиге, а атрибуирањем зборника 
Борђошког даскалу Максиму допуњена је делатност Рачана преписом с почетка 
xVIII в. За ово разматрање нарочито је важан нови закључак да је Максим у 
њему исписао и летопис (васиљев 2008: 135–136).15 Док је Законик из Матичиних 
кодекса заступљен у научним разматрањима, за њихове летописе једва да би се то 
рекло (бошков 1995: 46–47). Летопис у рукопису Борђошког заслужује посебну 
пажњу, и зато што једино он из своје гране чува раније језичко стање, док су 
остали редиговани касније. У најновијем опису он је остао без довољно јасне 
идентификације, додуше с упутом на литературу по којој се дâ закључити како 
је Остојићев летопис Стојановић знао у препису са зборника Борђошког.16 Он је 
објавио разлике између Остојићевог и претходно издатог Верковићевог преписа 
с позниjег рукописа који је прекинут на вести из 6972 [1463/64] г. (Stojanović 
1881: 190–196; Стојановић 1890: 156–7). Приликом колационисања установила 
сам да нису исцрпно наведене разлике, чак ни извесна важна варијантна читања; 
није тачан ни податак да у Остојићевом нема ништа од општег дела (Стојановић 
1927: LxxIV): у њему тек после опште историје (л. 4а–6б) долази преглед српске 
(до л. 12б).

 Тог типа и састава је, по свој прилици, и необјављени летопис у 
зборнику с Душановим закоником из Народног музеја у Вршцу што га је, како 
је својеручно посведочио, преписао протођакон Иоан Фелдвари у Карловцима, 
године 1772 (момировић 1959: 208–211). Зна се да почиње од Адама, а окончава 
вешћу о „Периезоку“, каква је иначе објављена једино из завршног годишњег 
чланка Остојићевог преписа (Стојановић 1927: 975). Будући да и неколико на 
крај накнадно додатих и недатариних бележака које се односе на раније периоде 
повезују рукопис Борђошког с Вршачким (Стојановић 1890: 157), има разлога 
мислити да су они блиски и по основном излагању догађаја, мада не и по језичкој 
редакцији. 

15 Тиме је исправљено раније мишљење да ситно полууставно писмо летописа, које се по 
општем утиску разликује од крупног калиграфског полууставног писма Законика у тада још 
неатрибуираном зборнику, припада посебној руци (бошков 1995: 46).

16 Рукопис Борђошког, одређен као Остојићев оригинал нетипичног летописа, недавно је 
употребљен у истраживању историје текста Белопољског летописа (јакшић 2009: 102). 
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И четврти препис таквог летописа налази се, још увек без адекватне 
идентификације и филигранолошке датације, у Библиотеци Матице српске (РР 
III 34). Да то, насупрот свом наслову „РодословJе сербскы˜ црäеи и фамилJи“, није 
родослов, поготово не Константинов, види се већ по летописачким вестима 
из објављеног ексципита (уп. ређеп 1976: 27; веселинов 1983: 123).17 Последњи 
годишњи чланак, који је као и претходни под 6944 [1435/36], у мом нешто 
другачијем читању гласи „того лyта плyни мMрать серблy и узе боръ и островицM 

и мнтÜиръ раваницM“, да би од следећег чланка па до краја л. 90б било исписано 
једино „лyта /Zä cä m+i go плyни мMрать“. Како је то, уз извесна разночтенија, 
најближе одговарајућим вестима из Верковићевог и Остојићевог (Стојановић 
1927: 657к, 660д), вест из 6948 [1439/40] вероватно се на недостајућем следећем 
листу продужавала иначе ретком белешком о Муратовом заузимању Кучева. 
Поређење Матичиног летописа са осталима истог вида показује да се доиста 
ради о летопису какав је и у зборнику Борђошког, али без његовог општег 
дела. Мада га рускословенски елементи више приближавају Верковићевом, 
варијантна читања не воде закључку да је у Матичином рукопису Верковић 
имао свој предложак. 

У још једном рукопису исте библиотеке наслов „РодословJе србääкJh 

црäеи“ односи се на летопис. Реч је о по својој песмарици познатом Зборнику 
Аврама Милетића.18 Испоставља се да су под таквим јединственим насловом 
у зборнику чак два летописа; како сам установила, први одговара оном из 
зборника Борђошког (али је без општег дела), а други – Раваничком летопису 
(Шапчанин 1866). Како је у колофону Милетић забележио 1780. г., тај препис 
припада најмлађима свога типа. Он одаје утисак довршене целине којој је на 
крају вест о освајању Родоса из последњег чланка под 7034 [1525/26] г.; следи 
још недатирана белешка о удаји Јелениних кћери која ту у хронолошком погледу 
заузима примереније место него у летопису Борђошког у којем је, као и у осталим 
већ указаним, била прикључена вестима из 7146 [1637/38]. Орнаменталном 
17 У тим приказима рукопис није забележен са истим бројем листова, а наведени ексципити 

садрже различите летописачке вести – са садашњег л. 90б, односно л. 89б. 
18 У приказима тог зборника РР III 34 родослов се обично нотира, али без ближег одређења. 

(Опис с прегледом литературе у веселинов 1981: бр. 14). 
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гранчицом је раздвојен први од другог летописа који, посвећен турским 
освајањима, а нарочито аустријско–турским ратовима, допире до 1741. 

Од ових пет летописа из xVIII в. најстарији је у препису Рачанина 
Максима, али засад нема непосредних назнака да је такав летопис с обухватом 
догађаја до краја тридесетих година xVII в.,19 исписиван и у Рачи пре сеобе. 
Међутим, у прве две гране које повезујем с тим манастиром јасно се издвајају 
текстолошки критерији за препознавање рукописа летописачке традиције 
Рачана. Саопштење о Драгутиновом подизању тог манастира налази се у свим 
летописима филијације у којој је сада Киријаков најранији, изузев у њему самом 
где услед механичког оштећења недостаје одговарајући лист, али он зато садржи 
сведочанство да је писан у Рачи. Летописе Христофорове традиције одликује 
поставка да су цара Уроша убила три брата Мрњавчевића; ње једино нема у 
Ковиљском хронографу где је окончање Царства приказано у одељцима што су 
без уплитања летописачких саопштења били преузети из хронографа. Летописи 
треће филијације, коју с Рачом повезује Максимов дуктус, Рачу и не помињу, а о 
Урошу и Мрњавчевићима не пружају истоветна обавештења.

У нашој науци постоји обимна литература о крају Царства и српске 
државности уопште; исцрпно је изучавана историјска улога Мрњавчевића 
и њихов однос према Урошу, а такође у својим различитим облицима усмено 
предање.20 О томе су добро позната саопштења летописаца, и уoпште репертоар 
одговарајућих мотива. И док с типолошког становишта контуре историософског 
значења назначавају правац развоја предања, у конкретној грађи сам процес 
се у својој поступности теже прати и због тога што неопходна обавештења о 
појединим летописачким редакцијама, па и самим преписима по правилу 
недостају. Установљавање извесних хронотопских димензија рада Рачана пружа 
могућност да се, макар и у грубим цртама, реконструише рукописна историја 

19 У рукопису Борђошког последња вест је из 7146 [1637/38], а по опису Вршачког постоји 
и под 7147 [1638/39]. У њима је летопис довршен, у осталима је прекинут: Матичин 6948 
[1439/40], Верковићев 6972 [1463/64], а Милетићев 7034 [1525/26] г.   

20 С ранијом литературом: мирковић 1925; михаљчић 1975; божић 1976; ређеп 1991: 61–69; 
ређеп 1993; ређеп 1997; милошевић–Ђорђевић 2000: 132–139; ређеп 2001; ређеп 2004: 105–120; 
Сувајџић 2007, 225–228.
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њихова летописања, а тако и след продирања појединих легендарних мотива. 
У Киријаковом летопису и летописима тога вида уопште се не 

коментарише погибија краља Вукашина и деспота Угљеше; 21 у Христофоровим, 
као и у Дорпатском и Руварчевом I, због убиства Уроша три брата Мрњавчевића 
стигла је праведна Божја казна, како је протумачена њихова смрт од bezakonnQ˜ 

toura®; у летописима какав је летопис Борђошког испољавају се сукцесивне 
измене које су првобитно саопштење о њиховом изневеравању цару довеле до 
поставке да су га они и убили. Међу летописима рачанске традиције, каква се 
реконструише према расположивим показатељима археографске и текстолошке 
природе, Христофоров представља најранији оригинални рукопис у којем 
је у летопис инкорпорирано предање о убиству последњег српског цара, и то 
у формулацији што је у корпусу старих српских летописа, тако јединствена и 
сасвим једнозначна, остала својствена само летописима из његова пера, односно 
њиховим преписима. Према мојим испитивањима историје текста рачанских 
летописа тај Христофоров је састављан према више предложака међу којима 
се идентификује летопис какав је Киријаков. У Христофоровом летописању, 
поред преплитања различитих летописачких бележака, унутрашњег ширења 
и дописивања нових годишњих чланака,22 уочавају се такође, мада нешто ређе, 
примери интерполирања из неаналистичких извора.23 Има разлога мислити да 
је, придржавајући се уобичајене летописачке праксе, он од почетка радио на 
исти начин, прибегавајући првенствено избору из расположиве грађе. Његов 
самостални допринос најпоузданије се утврђује у сегменту дописивања какво се, 
мада представљено оскудним бројем вести, огледа у сукцесивном низу његових 
својеручно исписаних рукописа. Ако би им се прикључиле бар неке од вести 
којима је у Рачанском продужен Киријаков, делатност летописца Христофора 

21 Киријаков само бележи да Отман на Марици уби краља Вукашина и деспота Угљешу 6. 
септембра 6880 [1371], те да се 2. децембра 6882 [1373] престави Урош (л. 19б). У издању 
Руварчевог II летописа смрт Уроша 5. децембра представља штампарску грешку (Стојановић 
1890: 139) – у самом рукопису је 2. децембар (л. 18б), као у осталима исте гране. 

22 То све, иначе, одговара представи о раду наших старих летописаца уопште (Стојановић 
1927: VII–cVIII; трифуновић 1990: 143–146; михаљчић 1999 а: 368).

23 Међу таквим примерима најизразитији је хронографски плач поводом смрти Стефана 
Дечанског у формулацији из Ковиљског хронографа (ређеп 1995: 128–129; бошков 2012).
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била би обимнија. Верујем да се и у ономе што се на фону Киријаковог 
летописа издваја као другачије, а да, притом, не представља у уском смислу тип 
аналистичке вести, може видети редакторски потез млађег Рачанина. Таква 
интервенција се препознаје и у интерполираном исказу о Урошу и три брата 
Мрњавчевића што га је Христофор потом пренео и у Болоњски летопис, а он се 
задржао и у познијим преписима исте традиције. 

Сама тврдња о убиству цара Уроша била је пре Христофора позната 
из штампаних ауторских књига, али не изгледа вероватно да би Христофор о 
томе читао код Орбина или Лукаревића. Тај добро обавештени Рачанин могао 
је, међутим, знати бар за неки од списа из старе српске књижевности у којој 
се легенда о неправди према последњем српском цару постепено уобличавала. 
Ако се коришћење таквих дела, почев од Даниловог Настављача, те Житија 
Јована Рилског Димитрија Кантакузина па до Пајсијевог Житија цара Уроша, 
од тзв. старијих летописа, односно жанра житија и житељства па до низа тзв. 
млађих летописа, а родослова нарочито,24 у рачанском скрипторију (досад25) 
није потврдило, њихове поставке су, нема сумње, биле у атмосфери што је 
Христофора окружавала чинећи га пријемчивим и за живо предање. Тешко је 
отети се утиску да је међу могућним подстицајима Пајсијев био одлучујући. 
Сасвим је разумљиво што се утицај његовог дела, завршеног 1641 (јовановић 
2001: 87–88), још не огледа у Киријаковом летопису из исте деценије, али га у 
следећих двадесетак година не треба занемарити. Не устврђујући чак ни да је 
Христофор знао само Житије, склона сам помисли како је ауторитет патријарха 
доприносио ширењу легенде о убиству Уроша, те да је у Рачи она и усменим 
путем могла бити обавијена ореолом веродостојности.

 Христофоровим летописима преузимање стилизације непосредно 
из усмене традиције није својствено, зато се уочава да им је овде најближа 
24 Њихов безмало потпуни репертоар познат је још с краја xIx в. (Ковачевић 1884). Ј. Ређеп 

га је систематизовала узимајући у обзир и млађе летописе, као и Руварчев родослов; 
изоставивши, међутим, Рачански летопис и остале тога типа, допунила га је Савинским 
летописом и варијантама Приче о боју косовском. Тај корисни преглед омогућује да се 
развој појединих мотива прати и кроз средњовековље и xVIII в. (ређеп 1993; ређеп 2001: 75). 

25 Ако се то, рецимо, за Јаничареве успомене Константина Михаиловића и не очекује, не треба 
искључити могућност да се траг неком од осталих дела још пронађе у рачанској традицији. 
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аналогија с формулацијом из Руварчевог родослова (Стојановић 1927: 90). Она 
је у том већ опосредованом виду летопису била и најпримеренија, прикладнија 
и од оне из Карловачког родослова. Мада је Руварчев родослов објављен према 
преписима сачињеним тек у xVIII в., има разлога сматрати да је настао још 
у xVI в. Поред рукописа ПБ 175, постоји и податак М. Н. Тихомирова о још 
једном из xVII в. који је можда био намењен руском цару Михаилу Фјодоровичу 
(1613–1645). Ослањајући се на уобичајене методолошке принципе на којима се 
заснивају у науци прихваћени закључци до којих су у проучавању Карловачког 
и Руварчевог родослова дошли ђ. Сп. Радојичић и М. Н. Тихомиров (михаљчић 
1999б: 626), а узимајући у обзир извесне неуочене просопографске показатеље, 
као и текстолошке паралеле с хронографом, сматрам да се састављање родослова 
какав је Руварчев може датирати у другу половину 60–их година xVI в.26 То би 
значило да га је након читавог столећа Христофор могао употребити. У односу 
на претходно посведочене исказе о Урошу и Мрњавчевићима, Христофоров 
летопис садржи ретке елементе, па и такве који се у датом склопу, сем у 
Руварчевом родослову, уопште и не срећу. У овој прилици указаћу на примере 
бележења Гојка и браће мрњавчевић, како оне који полазе од Христофоровог из 
xVII в., тако и оне у преписима из xVIII в. који представљају прераду летописа 
типа Борђошког. 

Својевремено је устврђено да је Гојка као трећег Вукашиновог брата 
први пут поменуо Барлеције,27 што би значило да се у приближно исто време 
та легендарна личност појавила и код њега и у Карловачком родослову. 
Битна разлика је у томе што се у родослову, мада без указивања на њихово 
сродство, још наводи да су Уроша уморили Вукашин, Угљеша и Гојко. Орбин 
ће приповедати о Вукашиновом убиству, а три брата представиће као синове 
Мрњаве од чега полази њихово називање Мрњавчевићима (Ћирковић 1968: 312). 
Породично име Угљеше и Вукашина објавиће 1605. и Лукаревић (Ковачевић 
1884: 249). Занимљиво je да елементe предања, о којима је претходно већ било 

26 О томе с ранијом литературом и подробније: бошков 1998: 327; бошков 1998а. 
27 Мени су Барлецијева дела неприступачна, те наводим податак из Ковачевић 1884: 255–256.
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разних спорадичних сведочанстава,28 ни Пајсије није уобличио у целину у 
којој би реч била о три брата Мрњавчевића и њиховом заједничком учешћу у 
убиству последњег цара. Он, наиме, говори о Вукашину и Угљеши као браћи, 
али без презимена; за Гојка каже да је с њима учествовао у подели земље, али 
не и да им је сродник (јовановић 2001: 295, 298). У летописачким белешкама то 
презиме је врло ретко. Поред недатираног заметка пo којем „погибоше Мрън]

вчићи“ (Стојановић 1927: 582а), и позног Дечанског летописа где Уроша уби 
„Влкашинъ Мрнячевићъ“ (Стојановић 1927: 576 ђ), оно је било наведено још у 
несачуваном Сеничком летопису из xVII в.29 Уз опрез због начелне могућности 
да је одговарајућу формулацију саопштења могла имати и загубљена летописачка 
карика у ланцу оних који чине историју текста Рачанског летописа,30 има разлога 
сматрати да је Христофор за њу ослонац нашао у тексту какав је у Руварчевом 
родослову. У прилог томе иде околност да се по самој формулацији тај летопис 
издваја из познате грађе у којој јој најближу паралелу садржи управо Руварчев 
родослов.

Стилизација саопштења о односу Мрњавчевића према Урошу сасвим 
је посебна у летописима оног вида чији је најранији представник у рукопису 
Борђошког где гласи: i na lyto izneveri se cr=M ouro[M g= mrqn]v;evi:a i bi¶ ouglE[a 

despotq, a vouka[inq kra¯,  a goiko voevoda. Ту се уопште не говори о убиству цара; да 
се он преставио, пошто је владао 17 година, забележено је у чланку под годином 
7879 [1370/71], док је претходно, под годином 7870 [1361/62], дата вест да Отман 
уби краља Вукашина на Марици, а уз њу одмах и коментар sJa /e g= brata j/e 

28 Елементи усменог предања који су познати по етнографским сведочењима и испитивањима 
из новијег доба, остају ван оквира овог рада (сажет преглед с ранијом литературом у божић 
1976: 20–22).

29 Да Уроша oubi[e mrqn]v;i:i, у њему је чак двапут забележено, приликом зацарења, и у 
посебном чланку под 6870 (stojanović 1881: 178).

30 У том погледу могло би се помишљати о Бранковићевом летопису који је познат у латинском 
преводу, мада (хипотетичко) датирање настанка његовог основног дела у период до 1618. 
или, новије, после 1562, а пре свега другачији елементи саме легенде наводе на опрез. Наиме, 
иако је ту међу учесницима царева убиства и Гојко, о браћи се не говори, нити се презиме 
Мрњавчевић помиње, а каже се да је земља подељена на 4 дела. Мишљење Кукуљевића да 
је Рачански летопис могао бити један од извора Бранковићевог, Новаковић је уз извесно 
модификовање прихватио, али је њихов однос остао неистражен (Новаковић 1960: 14, 46–47, 
138–139). 
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sx·vori[e zla gospodinM svoemM, to/„e i prJe[e (л.9а). По познијем Матичином летопису 
изгледа као да је до изневеравања и убиства Уроша дошло исте године, и то кад 
он „имяше же ся W рожденJа своего zäJ лyть“ (л. 88б). У Веркoвићевом аналогна 
белешка о кажњавању tri merAv;evi:a [...] tri brata rodna (stojanović 1881: 192–193) 
постоји без помињања изневеравања, али се каже да је Вукашин vq poly убио 
цара Уроша који carstvova otq ro/denJA svoego lytq 17. Саопштење о изневеравању 
три „мрнявчевића“ у Матичином летопису је такође продужено напоменом 
да су то „g= брата ро:ена“, после чега је још додато како „у том лyтM уби кралъ 
волкашинъ ц’ря уроша в’ ловy“ (л. 88б, 89а). После вести о погибији Вукашина 
на Марици у овим летописима се истиче да је браћу стигла казна за зло које су 
учинили: вредносни суд је исти, без обзира на то да ли му претходи изневеравање 
или и убиство. У овој грани се прати како се рана летописачка оцена, која није 
била изречена поводом убиствa цара већ „безакоња“ Вукашина и Угљеше,31 
у Матичином летопису повезује с убиством, да би у Милетићевом, помоћу и 
других елемената легендарне судбине Уроша и Мрњавчевића, сама осуда браће 
постала експресивнија. У њега је интерполирана и метафора о божјој казни као 
чаши коју браћа испише. Мада га мотив убиства у лову повезује с Пајсијем и 
Троношким родословом, а мотив чаше има паралелу код Пајсија, у Карловачком 
родослову, те у летопису Кувеждинском (Стојановић 1927: 581 ђ), који је нејасне 
хронологије, и Савинском из 1688 (Стојановић 1927а: 176; богдановић 1978: бр. 
27)32 чини се да Милетићев летопис – уз могућне подстицаје с више страна – то, 
тако заједно, дугује Причи о боју косовском која се налази у истом зборнику.33 
Тако се – иначе, у складу са закључком Ј. Ређеп да је у Причу скоро дословно 
пренет текст из Карловачког родослова (ређеп 1993: 110–111) – испоставља како 
је у најмлађем датираном рукопису летописа типа Борђошког актуелизована 
поставка из Карловачког родослова. 

31 Она је заступљена још у Сеченичком летопису, уопште најстаријем познатом рукопису 
летописа са самог почетка xVI в. (Стојановић 1890: 131).

32 ђорђе Бранковић у Хроникама употребљава метафору о чаши, али за шири историјски 
контекст (ређеп 1991: 66–67; ређеп 2004: 118–119).

33 У њој се говори о убиству у лову и прибегава се, као и у осталим варијантама, метафори о 
чаши (ређеп 1976: 42; ређеп 1993: 110–111).
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Показало се да је од три вида рачанских летописа предање о Урошу и 
Мрњавчевићима заступљено у два; у једном је први пут посведочено у својој 
паралели с Руварчевим родословом, док је у другом завршни облик добило, 
опосредовано, према Карловачком родослову. Како је и Руварчев родослов, 
као родослов Јакшића, уследио заправо након Карловачког, који је родослов 
Бранковића (радојичић 1958: 159–170; радојичић 1967: 174–178), може се 
сматрати да је у свом коначном исходу летописачко саопштење да су три 
брата Мрњавчевића, Вукашин, Угљеша и Гојко, убили цара Уроша потекло 
из Карловачког родослова. Ако је такво предање у летопису најраније било 
посведочено Христофоровим пером, било је потребно да прође још читаво 
столеће да би се кроз сложене текстуалне преплетаје у свом најпотпунијем 
летописачком облику испољило у Милетићевом летопису.
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Мирьяна Ж. Бошков

Трое братьев Мрнявчевичей в рукописной традиции рачских летописей
Резюме

В результате археографических и текстологических исследований выяснилось, 
что в сохранившемся рукописном корпусе самые ранние списки трех видов III группы 
младших летописей связаны с деятельностью иноков монастыря Рача (Кириака, 
Христофора и Максима). В истории их текста удалось проследить постепенное 
проникновение отдельных элементов предания об убийстве царя Уроша братьями 
Мрнявчевичами. В формулировке, восходящей к родослову рувараца, само предание 
впервые обнаружено в летописи Христофора, а столетие спустя с найболее полным 
набором мотивов – в Сборнике Аврама Милетича.
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Драгана Б. Вукићевић (1967)1               УДК: 821.163.41–94.09
Филолошки факултет у Београду

ЉУБАВ ГАЛАНТОМА ИЛИ ЉУБАВ НА РОКОКО НАЧИН  
„Мемоари“ Симеона Пишчевића

 
У раду се анализира један вид истовремено и приватног и друштвеног 

модела понашања који смо назвали љубав галантома. Он подразумева 
специфичну реторику коју ћемо пратити преко одређених маски (кицош, 
козер, играч, јунак на коњу, путник). Документарна проза 18. века нуди 
захвалну грађу за овакав тип проучавања, али ми ћемо се фокусирати на 
један текст, на мемоаре Симеона Пишчевића.

мемоари, Симеон пишчевић, галантом, рококо, љубав, ерос.

У књизи Човек доба просвећености коју је приредио Мишел Вовел 
издвајају се неколики карактеристични типови човека 18. века: племић, ратник, 
пословни човек, човек од пера, научник, уметник, истраживач, чиновник, 
свештеник и жена. У српској књижевности 18. века сачувана документарна 
проза омогућава нам реконструкцију још једног типа – типа галантома. Његово 
испољавање може се пратити преко неколико маски: кицош, козер, играч, јунак 
на коњу (путник)... Посебну пажњу посветићемо интимном животу галантома 
и издвојити маску љубавника. Интересовање за сферу еротског истовремено 
је и покушај актуелизације оних значења која кореспондирају са савременим 
интересовањима за микроисторију и сферу приватног. Избор граничних, 
документарних врста као извора за промишљање еротског дискурса произлази 
из очекиване, у поређењу са осталим текстовима, веће отворености ових текстова 
према сфери еротског. Сличност у процедури еротског повезала је три текста – 
мемоаре Симеона Пишчевића, животопис његовог сина Александра Пишчевића 
мој живот 1764–1805 (писани на руском језику) и описаније живота мога Саве 
1 dragana.vukicevic@vektor.net



358

Драгана б. вукићевић

Текелије. У овом раду фигуру галантома пратићемо само на примеру мемоара 
Симеона Пишчевића. 

Други део наслова – љубав на рококо начин – сферу еротског (личног) 
преводи у шири друштвени оквир, упућује на стил који се одразио у свим 
сферама живота захвативши и интимни свет јунака. Павић га сажето описује: 
„Било је то време када је барок прелазио у рококо, и Пишчевић, син једног 
галантног столећа, одразио је у свом делу тај фриволан живот, који ће ускоро 
ући у српско грађанско друштво и око 1770. завладати војном границом, где 
бечку моду заводе официрске и чиновничке госпође, које се већ тад по одевању 
не могу разликовати од племкиња; француски менует улази у моду; у Пешти 
српски ђаци о „фашанкама“ не пропуштају ни један дан без бала – и ти рококо 
елементи продиру у сликарство Чешљара и Тенецког, у српску грађанску 
лирику, у мемоаре Симеона Пишчевића и Саве Текелије“ (1973: 296).2 Пратећи 
прожимање различитих стилова у истом времену, Павић рококо фазу дефинише 
као супротност моралистичко–дидактичној доситејевској моди писања: „Баш 
тај моменат, приближавање рококоу, створио је изразити антагонизам између 
књижевних схватања ових писаца и писаца моралиста“ (Пишчевић, Текелија, 
грађанска лирика насупрот Доситеју, Зелићу прим. Д. В.) (Павић 1973: 324). 
Сфера еротског аутоцензурисана у једном, у другом моделу писања била је 
много заступљенија. Међутим, и ту треба правити разлику између прозе 
Симеона Пишчевића која је много дискретнија у поређењу с мемоарима његовог 
сина или Саве Текелије. Зато, да бисмо разумели маску љубавника, код Симеона 
Пишчевића предност морамо дати масци јунака на коњу. 

Доминантна фигура у мемоарима Симеона Пишчевића јесте фигура 
војника, јунака на коњу, неког ко је стално у покрету. Кроз ову фигуру секу се 
различита путовања – једно је путовање ратника, друго егзотичног путника, 

2 Тврдећи да Пишчевићево дело „не припада барокној уметности ни по форми, ни по 
предмету, ни по јунацима, ни по циљу, ни по читалачкој публици“, Павић подсећа да сам 
Пишчевић каже да ће писати о себи „и то не красноречиво него кратко и просто, онако како 
су се срећни и несрећни доживљаји у мом животу ређали један за другим“. По Павићу „ова 
реченица, написана негде око 1784, могла би се назвати прогласом једног новог књижевног 
проседеа, а означила је несумњиво крај барока у нашој књижевности“ (1973: 303).
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треће је у знаку практичног итинерера (где је добро одсести, где је несигурно, 
где је скупо и сл.), четврто у знаку путовања авантуристе, пето каријеристе... 
Путовање у крај који тек треба да постане српско насеље у Русији наликује 
на робинсонијаду (Павић 1973: 25). Пишчевић српске исељенике пореди с 
„несрећним бродоломницима које су морски таласи избацили на пусто острво, 
па се тамо хранили зељем, корењем, рибама, птицама, и зверкама које улове“ 
(Пишчевић 1972: 236).

Пут који Пишчевић прелази није нимало локалан; он мења царства, 
ратује за царице (Марија Терезија, Катарина II) и пише о новим срединама кроз 
које пролази или које краткотрајно настањује. О њима пише на начин који је 
тада био популаран; 18. век је неговао путописну литературу а лик истраживача 
једна је од омиљених фигура овог доба (илустративна је експанзија етнографских 
коментара у мемоарима). Непознати путеви се преваљују на коњу па у мемоарима 
војника он постаје „јунак“ и заузима више простора од брачних сапутница 
(Пишчевић пише о његовој куповини, издржљивости, лепоти, исхрани, путним 
несрећама, продаји, смрти...) Жена је у мемоарима ратника нешто што је успутно 
и фрагментарно се помиње. Та успутност није само обележје жена које су јунаци 
упознавали на путу и за које их је везивао краткотрајан боравак у истом месту, 
већ и брачних сапутнице. 

„Одсуствовање“ жене у војничким мемоарима није повезано само с 
професијом њиховог аутора, већ и с опште прихваћеним разумевањем жене као 
„седелачке особе“. У књизи Човек доба просвећености у поглављу Жена Доминик 
Годино пише: „Жена је према мишљењу мушкараца просвећености, седелачка 
особа, чије су главне делатности у оквиру домаће сцене“, а затим додаје: „Сваки 
пол има својствене функције, које захтева природа – за мушкарца су јавне, за жену 
домаће, и не треба их мешати због опасности од преврата“ (Годино 2006:403). До 
сличних закључака долази и Гизела Бок (Gizela Bock) у књизи Жена у историји 
европе. Она пише о идеалу „кућног анђела“ – жени која је водила домаћинство, 
васпитавала децу, штедљиво трошила мужевљеву зараду, организовала 
породичне свечаности, долично се представљала у друштву... (Bok 2005: 156) 
Оваква „седелачка“ перспективизација света није се уклапала у „номадски“ 



360

Драгана б. вукићевић

свет војника. Зато, иако су Пишчевићеви мемоари у критици препознати као 
„породични роман“ (Павић, 1973: 304), у њима има мало породице, тј. нема је на 
начин који би подразумевао прожимајућу причу.

Жене у мемоарима војника нису са–путнице јер брачни су–живот не 
постоји; њихово појављивање увек сигнализира неки прекид, дисконтинуитет 
у нарацији. Оне се не намећу саме собом већ ситуацијама (искрсавају у 
предасима путовања). Приповедање о њиховом животу који се одвија или се 
одвијао независно од јунака само је привидно јер су и тада њихове биографије 
битне искључиво као потврда или негација (унижавање) социјалног статуса 
јунака. Оне су заменљиве јер их друштво хипостазира кроз функције, а не кроз 
идентитет. Тако јунаци, упркос боли који осећају после смрти једне супруге, 
врло брзо улазе у преговоре о новој женидби (код Пишчевићевог оца тај размак 
између смрти прве жене и избора друге траје шест месеци). Овакви подаци нису, 
међутим, показатељи неосетљивости јунака већ конвенције једног доба које се 
експлицитно откривају кроз предбрачне и брачне ритуале. Током целог 18. века 
у моди није размишљање о личној наклоности јунака јер они се, по правилу, и не 
познају пре брака. Пишчевић о судбоносном сусрету с драгом пише: 

„Ја сам се са мојом будућом невестом видео, али нисмо једно другом 
ни реч казали, већ и зато што је било против обичаја слободно разговарати 
са девојком, иако сам ја ту смелост себи могао допустити, пошто сам се шетао 
са њеним братом. Могао сам јој прићи и упитати је за здравље и указати јој 
поштовање, а уз то још штогод проговорити, али ја се нисам усудио да то учиним 
да њени родитељи већ првог дана не помисле о мени штогод рђаво. Ипак, поред 
свега тога, наши су се погледи сретали. Девојка ми се учинила мила и врло лепа. 
Она је била годину дана млађа од мене, а ја сам имао седамнаест година. Ето 
какав сам ја био младожења“ (Пишчевић 1972: 119).

Иако се осећа младим за женидбу, јунак испуњава мајчину жељу и жени се 
девојком која је „из најбоље породице у нашем народу, а и отац јој је велики човек 
и велики господин и може нам помоћи“ (Пишчевић 1972: 117). Млади Пишчевић 
се жени у тренутку када мисли само о добрим коњима, о новим униформама, о 
официрској опреми, и о томе како ће добити виши чин (Пишчевић 1972: 117). 
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Своју оствареност доживљава кроз статусне симболе (одећа, коњ, оружје) и у 
његовом свету још увек нема жене па је улога младожење нека врста присиле 
на коју он ипак пристаје из више разлога – с једне стране, он осећа задовољство 
у својој послушности и поштовању родитеља, а с друге, девојка је мила, „може 
нам помоћи“.

За разумевање аутоцензуре, која постоји у тексту старијег Пишчевића 
на местима на којима треба описивати љубавна искуства, индикативан је 
већ сам наслов дела. На самом почетку извештај о доживљајима Симеона 
Степанова пишчевића генералмајора и каваљера ордена св. Ђорђа... открива се 
идентитетска позиција јунака. При првом (литерарном) самопредстављању он 
издваја три ствари: чин у војној каријери, признање (орден) и порекло, наравно 
по оцу. У оваквој идентификацији нема много простора за (не)брачни статус 
јунака. Не само да Пишчевић није хтео да пише о свом љубавном животу, већ 
и оно што је писао усклађивао је с потенцијалном читалачком публиком. О 
прилагођавању писања читалачким очекивањима, Павић пише: „Пишчевићеве 
љубавне игре описане су искључиво с њихове декоративне стране, кроз рококо 
процедуру, која је везана за музику, игру, колаче, кафу и лимунаду, кроз шетње 
по усамљеним вртовима са скривеним летњиковцима у којима стоји уместо 
столица – диван. И то је све.“ У наставку он објашњава разлоге овакве цензуре: 
„Та проза која се чита уз огњиште, у кругу грађанске патријархалне породице 
каква је била Пишчевићева, другачија није смела да буде“ (Павић 1973: 308).

Поред јунака на коњу, друга маска коју откривамо у лику Симеона 
Пишчевића јесте маска кицоша. И ову маску треба ставити у шири социјални 
оквир, довести је у везу с модом времена, с инвазијом украсног. Отуда би наслов 
нашег новог поглавља могао да гласи: Кицош, инвазија украсног или декор и 
декорум. 

У поређењу с типским (ауто)биографијама војника у којима очекујемо 
обиље војних података (кретање војске, стратегије, битке, ражаловања/
унапређења), мемоари писани с краја 18. века су у великој мери специфични. 
Осим рата, оно што ратници виде на својим путовањима и о чему нас извештавају 
јесу украси. Реч је о правој инвазији украсног – декоративног, она се примећује 
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како у архитектури барокних грађевина тако и у микродетаљима који чине 
екстеријер или одећу јунака. Преко њихових фасцинација, читалац улази у 
један микросвет предмета – важна постаје перјаница на глави, жуте хусарске 
чизме, сребрно посуђе специјално набављено у Бечу... Рококо јунаци откривају 
естетику примењене уметности – лепоту обичних, употребних ствари. 

Да бисмо истакли ту фасцинацију детаљима, украсима, навешћемо 
опис необичног стола који Пишчевић, годинама после првог утиска који је сто 
оставио на њега, није редиговао (умањио или избацио из текста као небитан). 
Његово сећање је обновљена фасцинација и оно не подлеже цензури генерала 
који пише о важним стварима већ управо обратно, открива важност самих тих 
ствари сигнализирајући моду једног доба. Цитат је намерно дужи управо да би 
се истакло „око које гледа“ и „рука која пише“ о том микросвету:

„Када смо ушли у салу, јела су већ била на столу. Судови су били сребрни, 
сто мраморан дуг око два и по, а широк око два аршина. Стајао је на пет мраморних 
субова израђених сразмерно и врло вешто. По њима су биле изрезане вијуге и 
цвеће. Тај смо сто разгледали кад је после ручка скинут чаршаф. Преливао се у 
живим бојама у црвено, зелено, плаво, бело и жуто. Све је то било уметнички 
израђено. Глатка ивица стола, као длан широка, била је позлаћена. На средини 
стола, на самом средњем стубу, стајала је плитка округла чинија, скоро аршин 
широка, а око ње била је скоро за длан широка ивица подигнута увис. Тај је 
обруч био исто тако сребрн, а бранио је води да се из чиније излива. На средини 
чиније била је постављена цев која је улазила у онај средњи стуб испод стола, а 
на тој цеви био је причвршћен кит изливен из сребра. Он је представљао оног 
кита који је из утробе избацио пророка Јону. Сам тај кит, без чиније, како су 
казивали, био је тежак двадесетак фунти. Крљушт на њему изгледала је као 
злато уметнуто између сребрних крљушти. С унутрашње стране обруча стајала 
су спојена два велика кола, једно сребрно, а друго позлаћено, а на њима плаве 
кристалне позлаћене чаше пуне пива. Касније се вино у њих сипало.

Тек што смо сели за сто прелат покрену руком ону чинију, и наједаред, из 
китових ноздрава шикнуше два млаза. Били су танки као гушчје перо, а високи 
око два аршина, а исто тако и из зуба (из ушију су текла два нижа млаза, танка 
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као конац). Сва је та вода падала у чинију. Чим се чинија напунила, вода се сама 
излила у стуб испод стола; после се није ни повећавала ни смањивала а водоскок 
је непрестано избијао...“ (Пишчевић 1972).

Задивљујућа је информативност овог описа – састав, тежина, облик, 
функција – све је наведено. Базен (Bazin) у својој историји барока и рококоа 
пише да је за барокне уметнике неопходан губитак јер „барокној уметности 
прети њено властито богатство; дивљење тако бива одвећ расплинуто“ (Bazin 
1966: 241), у случају рококоа, додали бисмо атомизирано.

Видљивост малог додатно је појачана невидљивошћу великог простора. 
Минуциозност описа стола, посуђа или одеће обрнуто је пропорционална 
пејзажима, описима природе и оскудици описа огромних пространстава које 
јунак прелазе. Ти простори се примећују тек ако су повезани с тешкоћама пута 
или су констатације о њиховој лепоти кратка запажања која ретко кад прелазе 
пар реченица. Павићева анализа ових несразмерних описа врло је сликовита. Он 
пише: „Пишчевићев неразвијен пејзаж у ствари је пандан оновременим барокним 
гравирама с панорамама градова или насеља“ (Павић 1973: 299). Развијени 
описи малих ствари, сходно томе, могли би бити пандан оној мануфактури која 
је почивала на производњи „непотребних“ декоративних ствари – перјаница, 
рукавица, кесица (врећица) за новац, ручних држача за цвеће, фонтана, накита, 
инкрустација у корњачиној кори и бакру и сл.

„Око које гледа“ и „рука која пише“ не само да откривају један атомизи-
рани свет предмета. Они те предмете одвајају од њихове функције, диве им се 
и пишу о њима као да постоје сами за себе. Посебно су развијени описи одеће, 
како оне коју јунак носи, тако и оне коју примећује и на слугама и на дворској 
елити. У првом делу мемоара посебна пажња се посвећује огртачу који има и 
сижејну функцију – он треба да прикрије идентитет јунака. Избор одеће јесте и 
избор улоге, што указује на још једно својство Пишчевићевог света на коме ћемо 
се задржати – сигнализира његову театралност. 

Нарација у Пишчевићевим мемоарима је изразито сценична. Јунак 
прелази из једне тачке у другу, а онда се ритам приповедања успорава, „качи“ 
за одређено дешавање које се сценично разлаже на покрете и дијалоге (цитате 
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или њихове парафразе). Илустративна је, на пример, посета патријарху у 
којој Пишчевић описује тачну кретњу кроз одређене собе, послугу „у богатим 
ливрејама“ које има много и која је немачког порекла, затим даје каталог 
званица и описује бал који је уследио (Пишчевић 1972: 119). Следеће сценично 
приповедање везано је за просидбу девојке: 

„Неколико дана после тога поведе ме отац к себи у спаваћу собу и натера 
ме да напишем писмо пуковнику Рашковићу. Он ми је диктирао и ја сам између 
осталог написао: ’Ако је божја воља и ако господин пуковник пристаје, мој отац 
жели да проси кћер господина пуковника за мене...’“ (Пишчевић 1972: 120).

Анализиране сцене не сведоче само о разбијености нарације (прескоцима 
и избору одређених фрагмената живота који се детаљно износе), већ и о 
специфичној семантици кулиса. Спаваћа соба је и простор у коме јунаци спавају 
и за који се везује њихов интимни живот, али је и део „јавног“ простора. У 18. 
веку она је уобичајен интимни простор у којем се пишу писма, воде поверљиви 
разговори и примају посете. 

Пишчевићеви мемоари су дело врло инспиративно и за имаголошка 
проучавања. У поменутом опису патријархове послуге, у детаљима које 
Пишчевић истиче (одећа, порекло) препознајемо пренос (имитацију) 
империјалног или доминантног модела културе, културни трансфер који се 
вршио на линији бечки двор – резиденција патријарха а онда „силазио“ и у 
нижи, грађански сталеж. Обиље германизама у језику тадашњих Срба којима 
се именовао нови свет (односи се на јела, декорацију, одређена занимања и сл.) 
најбоље су сведочанство процеса усвајања културног модела државе у којој су 
Срби живели. 

Јунак Пишчевићевих мемоара је неко ко добро процењује и брзо усваја 
ново – он има изразите адаптибилне способности; укључује се у туђе језике, 
туђе културе... Међутим, њихово усвајање (за разлику од позиције његовог 
сина који се осећа као Рус) не поништава његов доживљај себе као Србина. С 
имаголошких аспеката илустративна је још једна епизода. Пошто је пристигао 
са женом у непознати град, Пишчевић се јавио команданту места и полази у 
шетњу:
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„Било је око пет сати после подне. Ишао сам по граду и, идући великим 
тргом, свраћао сам у дућане и гледао господу и госпође како се, лепо одевени, 
шетају. Ја сам их поздрављао иако непознат, а после се вратио на поштанску 
станицу. Тамо ми је био стан“ (Пишчевић 1972: 337).

Овај одломак је вишеструко занимљив за нашу анализу – он не само да 
сведочи о лажној идентификацији са становницима једног града као о моделу 
опонашања друштвено пожељне групе. Он говори о позицији галантома који 
лако и брзо улази у „улоге“. То је још једна потврда театралности света у којем 
се Пишчевић одлично сналази. Он себе представља као неког ко уме да се 
пристојно понаша у сваком друштву – на баловима, у салонима, на маскрадама, 
дворским пријемима... Углађеност, пристојност, одмереност, прикладност, 
идеал су и императив времена према којима он гради свог литерарног имењака. 
О извесној опседнутости друштва оваквим идеалом и филозофијом морала који 
је тај идеал пратио читамо и у студији „Француска жена 18. века“ у којој Богдан 
Поповић пише: „Та вештина у друштвеном понашању ишла је до најмањих 
ситница, до сваког покрета тела и лица“ (Пишчевић 1927: 262), а затим додаје: 
„Понашање је... тада додавало доброти човековој, величини његовој. Људи с 
лепим понашањем, људи из ’доброг друштва’, како се то каже, углађенији су и 
јачи од других и у души и у својим спољним радњама; јер треба унутра, у души 
и уму, знати и осећати како треба радити пре но што може човек ствар споља 
показати“ (Пишчевић 1927: 264).

Јунака на коњу по повратку с борбене линије смењује галантом који се 
одлично сналази у „театарском свету“ иза линије. Реч „линија“ има изразито јаку 
симболичку конотацију – она буквално јесте граница која раздваја два света: с 
једне стране, номадски живот, марш, каљави друмови, ратови, рањеници, смрт, а 
с друге – менуети и блиставе балске дворане, салони, забаве, пријеми, ватромети, 
маскараде. Не треба заборавити да је ово дволичје војничког живота (на линији 
и иза линије) било друштвено контролисано. Грађанско образовање и школски 
систем кроз који су пролазили официри подразумевало је како војничка знања 
тако и знања из области музике и игре. Будући официри су знали како се држи 
оружје, како флаута (или виолина), а како дама с којом се плеше.
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 Развијена правила понашања, етикеција, прикладни говори, додатно 
су унификовали (театрализовали) стварност јунака. Индикативне су све 
инаугуралне сцене у којима је ритуализованост говора посебно долазила 
до изражаја. Нарочито ће у мемоарима Пишчевићевог сина Александра ова 
ритуализација бити изражена. Удварања младог Пишчевића (откривање 
наклоности, лажне патње због одбијености или растанка) прави су примери 
„говора улоге“, у његовом случају улоге заводника.

Да бисмо разумели фасцинацију јунака спољашњим, церемонијалним, 
као и његову укљученост (добру глуму) у свет који је попут театра, треба имати 
у виду шири друштвени контекст у којем је Пишчевић стварао. Имајући на 
уму промене које су настале у руском друштву почетком 19. века, у огледима 
из типологије културе, у поглављу насловљеном театар и театралност у 
устројству културе с почетка 19. века, Ј. Лотман је писао о процесу силажења 
специфичних форми сценичности са сценских дасака и њиховом потчињавању 
живота (Лотман 2003: 555). Генезу театрализације он доводи у директну везу с 
ратовима: „Ипак, основна сфера из које се ширио породор естетског и театарског 
момента у вануметнички живот није била дворска етикеција – таква сфера је 
био рат.“ По Лотману, не може се разумети крај 18. и почетак 19. века уколико 
се не познају тадашња велика ратна освајања, као што ни циркус не може да се 
искључи из представљања културе Рима или борба бикова из система Шпаније 
(Лотман 1974: 560). Он пише: „Наполеоновска епоха унела је у ратна дејства, 
сем искључиво њима својствених момената, неоспорни елемент естетског. 
Једино узимајући у обзир то, схватићемо због чега су писци следећег поколења: 
Мериме, Стендал, Толстој – морали да уложе толику стваралачку енергију да 
би дестабилизовали рат, свукли с њега покривач театралне лепоте“ (Лотман 
1974: 556). Иако су друго време и други ратови у жижи Пишчевићевих мемоара 
(мемоаре пише од 1744), извесне аналогије ипак можемо извести препознавши 
и у њима поменуту „естетизацију“ рата.

 мемоари нису писани као антиратна проза. Само при првом учешћу у 
опасној бици и страху који је осетио, Пишчевић открива димензију рата која ће 
се убрзо утопити у доживљај рата као професије, као могућности за статусно 
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унапређење. Естетизацију рата најбоље можемо видети на примеру фрoнтова, 
који су били истовремено „и наука и уметност“ (Лотман 1974: 560). У мемоарима 
се посебна пажња придаје парадама које су више од битке „оријентисане на 
спектакуларност“. О строју се пише као о естетском објекту. Чинови, униформе, 
протоколи, звања, све је оријентисано на знак који скреће пажњу сам на себе. 
Ово је разумљиво ако се има у виду да Пишчевић док пише иде у сусрет свом 
двојнику саображавајући га идеалима свог времена (углађеност, вештина доброг 
понашања, вештина обзира). 

Механизми пристојности као механизми идеализације могу се 
препознати и у обликовању сфере интимног. Већ смо поменули узроке 
аутоцензуре (тенденција писца и публика којој је дело намењено). У наставку 
ћемо анализирати поступке идеализације/театрализације те сфере. 

Пишчевић се, за разлику од сина који ће нас детаљно обавештавати 
о својим љубавним успесима (он их у духу ратне терминологије назива – 
освајањима), служи итеративним и прећуткиваним (скривеним) наративима. 
Он прави типски сиже својих љубавних састанака. Индикативан је почетак 
његовог приповедања: „често нам се на маршу, ноћишту, или одмору дешавало 
да нас позову тамошња господа, спахије“. У наставку се селективно набрајају 
пристојни детаљи сусрета – куртоазни разговори с девојкама/женама, плес, 
растанци уз плач. Овај плач уноси двосмисленост у Пишчевићев пристојан  
говор. Пишчевић који доживљава страст ретко се пробија кроз цензорске 
баријере које поставља Пишчевић који, с временске дистанце и из позиције 
генерала, редигује свој дневнички текст.3 Тако, на пример, при сусрету с једном 
девојком Пишчевић који осећа јавља се само у једној реченици: „Ту сам први 
пут осетио како ми, већ по природи људској тече крв живље“ да би одмах био 
потиснут од стране оног другог који га „исправља“: „али стид и младост моја 
чували су ме од сваког искушења“. У наставку се открива природа самољубивог 
човека свесног своје сексуалне пожељности: „Доиста, ја сам био врло наочит, 

3 У тексту се виде две временски раздвојене стратегије писања – једна дневничка, 
„непосреднија“ – када се Марија Терезија назива „нашом краљицом“ и друга каснија 
редакторска, везивна (контемплативни коментари, обраћања читоацу, проспективни 
делови и сл.).
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раст ми је био виши од средњег, лице бело, коса дуга, густа и црна као угаљ. 
Понекад су ме госпође преоблачиле у женско одело и утезале, а за време игре и 
забаве дешавало се да се млади момци занесу са мном мислећи да сам девојка“. 
У којој мери је овакав говор скретање с контролисане приче, грешка у писању, 
буквално се види у реченици којом ће се нагло прекинути нарцистичко гледање 
себе кроз очи оних који се диве јунаку: „Мало сам скренуо и погрешио описујући 
сам себе, а сад се опет враћам нашем маршу“ (Пишчевић 1972: 57).

У мемоарима Симеона Пишчевића тешко је пронаћи делове у којима 
се љубавна искуства не игноришу или цензуришу. Ипак, могу се издвојити 
две епизоде, обе везане за неостварени ерос; пошто је неостварен, онда је он, 
парадоксално, и најексплицитнији. Прва је сцена о Пишчевићевом сусрету 
с бароницом Вешелин у Трансилванији. Јунак посећује удову бароницу из 
пословних разлога – он жели да купи коње. Међутим, док јунак испитује 
квалитет коња, јунакиња истражује самог јунака коме разговор с њом дословно 
наликује на „судско ислеђивање“. 

„Узела ме је за руку и рекла: ’Изволите са мном’ – и одвела ме у своју 
спаваћу собу. Соба чиста, лепо намештена. Понуди ме да седнем и запита чим 
да ме послужи, тако с пута. Рекао сам јој да не треба ништа, нека се не изволи 
трудити, али она ипак нареди да ми се донесе шољица кафе“ (Пишчевић 1972: 
340). 

У наставку откривамо да бароницу трговина и не занима. Показивању 
коња претходи ручак удвоје, а затим следи шетња баштом:

„Док смо пролазили алејом, ја сам хвалио врт и његов распоред. У том 
разговору смо ушли у хладњак. Мало после том истом алејом иду, видим, две 
служавке. Носе нешто салветама прикривено. Метнуше то пред нас и скидоше 
салвете. На сребрним тањирима било је прекрасно воће: на једном трешње, а на 
другом ране крушке“ (Пишчевић 1972: 341).

Јунакова прича – покушај да сусрет с бароницом опише као пословни и 
мотивише куповном коња – као да удара у неку другу причу коју јунак не уме да 
исприповеда јер је за њу неопходна другачија перспективизација истог догађаја. 
Причање остаје неодређено, чула су активирана, свака ситница се примећује, 
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али јунак не зна шта се дешава. Пишчевић наговештава еротичну атмосферу, 
али је рационализује тумачењем баронице као хировите жене која одустаје од 
продаје коња.

Још једна ситуација ће изазвати нелагодност јунака. Сусрет се дешава 
у врло интимном амбијенту – јунак је у соби, свучен, „само у летњем халату“ 
и седи крај прозора. Он прво чује женске кораке, а потом, у сусрету с младом 
грофицом, с чијим оцем тргује, осећа нелагодност због неприличности ситуације 
која је настала њеним доласком: „Замолим је да седне на канабе, а ја седнем 
поред ње. Гледам шта ће бити даље: Нисам знао шта значи долазак такве гошће“ 
(Пишчевић 1972: 360).

Са временске дистанце с које пише, Пишчевић зна да млада грофица, 
ћерка грофа Микоша, не долази с еротским предумишљајима, већ „пословно“ 
да измоли поништавање куповине коња који је обећан њеном веренику. Ипак, 
Пишчевић не приповеда о њиховом сусрету као о пријатељско–пословном 
споразуму. Он памти сваки тренутак неочекиване собне посете. И у редигованој 
верзији ритам приповедања остаје максимално успорен, сценичан. 

„Млада грофица поче сама сипати кафу. Једну шољу пружи мени а другу 
узе себи. Девојке после тога узеше ибрик шоље и одоше, а нас двоје остадосмо 
сами. Разговарали смо о неважним стварима још једно четврт сата и ја сам већ 
помислио да је њена посета само због кафе. Нисам иначе могао схватити зашто 
би ми тако млада гошћа дошла сама“ (Пишчевић 1972: 361).

Приповедање је до овог тренутка у знаку одсутног говора (о догађају 
који се није догодио), у знаку неизречене еротике, да би се прича поентирала 
демистификовањем еротског и разоткривањем правог разлога јунакињине 
посете. Овај одломак разоткрива и механизам на којем почива Пишчевићев 
говор о еротском – он је увек подвргнут рационалној контроли и провери 
моралне исправности. Реч је о изразито тенденциозном приповедању 
(поступци рационализације и морализације) чија је последица унификација 
мушко–женских односа – стиче се утисак да су све жене које је јунак упознаво 
на путу као једна; у сећању су остале само оне чије понашање је збуњивало 
јунака. Ти поступци су потврда Пишчевићеве тежње да из перспективе једног 
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генерала о небитним стварима не говори много, а кад ипак говори то чини 
на друштвено прихватљив начин. Дакле, нису само професија и сврха писања 
мемоара обликовале дискурс жене. У њему се рефлектује за Пишчевићево време 
популарно „дозвољено“ схватање мушко–женских односа.

У завршном делу покушаћемо да објаснимо привидну противуречност 
у двоструком статусу жене, карактеристичну за 18. век, која се рефлектовала и 
у мемоарској прози нашег писца, као и да се поново задржимо на Павићевом 
тумачењу филозофије морала у мемоарима. 

У 18. веку можемо издвојити неколике поступке валоризовања жене. 
Једним се ствара стереотип о просвећеној жени. Она је образована, радозналог 
духа, поседује вештину конверзације, уме да окупи друштво и стимулише 
интелектуалне разговоре, високоморална је, увек одмерена и добро упућена у 
литературу. Други тип валоризације јест галантна јунакиња. Посматрајући 18. 
век као век „који је развијао највећи сјај и уживање у животу подигао до његовог 
најпотпунијег и најопштијег тона“, Богдан Поповић реконструше тип жене 
која би била репрезент галантног доба. У студији „Француска жена у 18. веку“ 
таксативно наводи њене особине – она је условљена социјалним околностима 
које је творе, има савршено друштвено образовање, продуховљена је и духовита, 
самосвесна, лепа и богата, има слободног времена, развијен забавни живот, воли 
раскош и уживања (Поповић 1927: 256). Русоова учења теоријска су платформа 
још једног типа идеалне жене, опонентног моделу галантне племкиње. И њу 
Поповић сликовито описује: „Сад се почиње тражити и радити све противно 
дотадашњем: место деспотије, ранга и тврдоће према ближњима тражи се 
слобода, једнакост и братство; сентименталност место душевне сувоте, љубав 
место галантерије, природа уместо извештачене културе, поља, шуме и ливаде 
место замкова и салона, озбиљност уместо фриволне забаве“ (Поповић 1927: 
280). Најстабилнији пожељни тип кроз цео 18. век остаје међутим патријархални 
модел на почетку рада поменутог „кућног анђела“. 

Модели идеалних жена у 18. веку, ако су се међусобно искључивали, 
нису искључивали постојање негативних стереотипа о женама (стереотип о 
жени као нагонском, полном бићу за разлику од мушкарца који је рационално 
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биће, „доминацији материце која од ње ствара осетљиво биће“, особи болесне 
или детињасте маште). Оне су се духом могле приближити мушкарцу, али у 
стварности сфере њиховог деловања су биле одвојене. Годино пише: 

„Век тријумфа разума није, дакле, поштеђен парадокса... Док просвеће-
ност ратује против предрасуда, непријатеља разума, филозофи и не помишљају 
да их напусте у размишљању о жени. И док у средиште свог дискурса стављају 
појам универзалног и начело једнакости засновано на природном праву, они 
бране појам ’женске природе’, издвојене и инфериорне“ (2006: 404). 

И у Пишчевићевим мемоарима можемо наићи на просветитељске 
стереотипе о женама. Илустративни су лајтмотиви о штетности црквених 
обичаја, о потреби образовања жена, о значају образовања. Он не жели да 
његова жена све време буде у кући јер треба да путује, упозна свет. Међутим, 
поред просветитељског постоји и антипросветитељски „програм“. Милорад 
Павић врло прецизно примећује да се, између осталог, у делу Пишчевића 
и Текелије описује „лаки, површни, фриволан живот који Доситеј и други 
моралисти огорчено нападају са својих просветитељских позиција и у оквиру 
својих реформаторских програма“ и додаје да смо захвални писцима који су нам 
насликали реалност „презрену у делима Доситеја“ (1973: 296). Ипак, у поређењу 
са својим сином или с Текелијом, Пишчевић мало пише о својим љубавима, 
венчаним и невенчаним. Ми не знамо шта су његове венчане жене радиле у 
његовом одсуству, какве су жеље имале, какав је, коначно био њихов интимни 
живот, како су подизале децу, како су се понашале према послузи (да ли су оне 
уопште водиле дневнике?). Од тренутка кад улазе у брак, оне се повремено 
појављују, недовољно да би се реконструсао њихов свет – дом и деца коју рађају. 
Још мање знамо о интимном животу супружника. Као и у Ричардсоновој 
памели, и код Пишчевића страст се креће „по заповестима врлине“ па се 
аутобиографија претвара у апологију.4 Анализирајући Пишчевићев однос према 
жени, Павић прави аналогију и с Ричардсоновом памелом и препознаје извесну 

4 Индикативно је, на пример, како се правда каријеризам јунака: „Истина је да је права и 
највећа дужност сваког поштеног човека да буде веран владаоцу и исправан у својој служби, 
али исто тако не ваља остати ни непотребно скроман; треба верно служити ал од те службе 
треба имати и неке користи...“ (Пишчевић, 1972: 250).
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дозу хипокризије у говору поменутих писаца (Павић 1973: 307). 
Галантом јесте опседнут собом као знаком. Он је неко ко лако улази у 

клишее, ко најбоље изгледа, ко најлепше говори, ко плени и осваја. Он непрестано 
привлачи пажњу својим изгледом и изразито је самољубив. Самољубивост 
јесте тема којом су се бавили моралисти из 18. века. Код нас најбољу анализу 
„природне к себи љубави“ дао је Доситеј Обрадовић у Совјетима здраваго 
разума. При анализи филозофије морала у Пишчевићевом делу Милорад Павић 
повезује Пишчевића чији се „књижевни пут ближио крају“ с Доситејем који је тек 
ступао у књижевност. Он застаје код цитата који је врло значајан и за нашу тему. 
Доситеј у Совјетима човека тумачи као биће које „љубећ разумно себе, чрез све 
време живота свога тежи и настоји како ће славно и поштено име заслужити, а 
одавде се јавља љубав к отечеству, верност к цару и старијим својим, приљежно 
и трудно исполненије сваке своје дужности и принадлежности...“ Доситеј 
овакву љубав сматра примарном и закључује да „из разумне и просвештене 
љубови к себи, рађа се и постаје општа, к целом человеческом роду љубав.“ У 
Пишчевићевом говору може се препознати ерос такве љубави, њених више 
позитивних него негативних варијанти (оних које воде самопрецењивању или 
таштини). Ерос мушко–женске љубави у Пишчевићевом делу повукао се пред 
еросом „природне к себи љубови“. Тај „ерос“ је сређивао сећања и водио „руку 
која држи перо“. 

Изоставили смо оне делове мемоара у којима се, не више кроз аутоцензу-
ру или кроз конвенционалан говор рококо љубавника, дочаравају јаке емоције 
према јунакињама. Такве су, на пример, изузетно потресне странице у којима се 
описује погибија Пишчевићеве жене и детета у поплави и његова немогућност 
да им помогне. Овакве сцене не пише више галантом већ неко чије је самољубље 
разорено патњом. Пишчевић који самољубиво не ствара свог идеалног двојника 
– галантног јунака галантног столећа – излази из оквира нашег рада.
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LOVE OF GALLANT OR LOVE IN ROcOcO MANNER
Summary

This paper examines the intimate world of the hero in the example of Simeon Piscevic 
s Memoirs. It analzis the mask of dude, horseman, cancer, passengers… Special attention is 
paid to women s position and place that it occupied in the world of solders.
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„ГОРА ВЕЖЕСТВА И ИСТИНЕ“ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА  
(ИЗВОР И КОМЕНТАР)

У овом раду се доноси извор и разматра се повест извора приче „Гора 
вежества и истине. Једно алегорическо или иносказајемо виденије“ коју је 
Доситеј Обрадовић објавио у Собранију разних нaравоучителних вештеј 
в ползу и увеселеније (1793). У овом смислу се разматра круг енглеских и 
шкотских просветитеља и унитаријанистичких интелектуалаца Лондона 
xVIII и xIx века: А. Л. Барбоу, Е. Картер, С. Џонсон, Џ. Спенс, С. Т. Колриџ. 
Доситејев превод–прерада је књижевна врста позната под називом 
dream–vision, „виденије“/„визија у сну“, која је део контекста европског 
просветитељства. На крају се приноси апендикс са поменутим причама у 
изворнику.

Доситеј, „Гора вежества и истине“, алегорија, „виденије“, dream–vision, 
а. л. барбоу, е. Картер, Џ. Спенс, С. Џонсон, шкотско просветитељство, 
унитаријанисти, С. т. Колриџ

У овом раду се доноси извор и разматра повест извора приче „Гора 
вежества и истине. Једно алегорическо или иносказајемо виденије“ Доситеја 
Обрадовића. У овом смислу се анализирају историјско–књижевне околности 
европског, конкретније енглеског и шкотског просветитељства у коме се 
развијала књижевна врста позната под називом dream–vision, „визија у сну“/
„виденије“, којој припада и Доситејева прича о којој је реч. Разматра се круг 
енглеских и шкотских просветитеља и унитаријанистичких интелектуалаца 
Лондона xVIII и xIx века: А. Л. Барбоу, Е. Картер, С. Џонсон, Џ. Спенс, С. Т. 
Колриџ.
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Собраније разних нaравоучителних вештеј в ползу и увеселеније 
(1793) Доситеја Обрадовића садржи и причу „Гора вежества и истине. Једно 
алегорическо или иносказајемо виденије“ коју је П. Поповић сврстао међу 
„источне приче“ Собранија (Поповић 2000: 89). За ту причу Поповић наводи 
да је „проста [...] алегорија, с фигурама врлина и порока које су апстракције 
(Очајање, Страсти, Истина, Добродетељ и др.); ипак ту има нешто пријатних 
пејзажа. Иначе, по идеји – прича је филозофска – ту се показује како је тешко 
доћи до истине и колико је препрека на путу до ње“ (Исто: 92).

Алегорија је као израз била веома корисна европским, па и српским 
просветитељима, те није ретко наћи књижевне примере алегоријског израза код 
Доситеја, код Рајића, Мушкатировића итд. „Алегорија као централна фигура 
српске књижевности 18. века јесте од изузетног значаја за проучавање не само 
различитих књижевних и културних, него и политичких и религијских утицаја 
који су се преплитали на јужним територијама Хабзуршке монархије. […] На 
основу поимања и употребе ове фигуре код српских писаца 18. века, а понекад 
чак и начина на који је она дефинисана, могуће је препознати различите утицаје 
произашле из преплитања источних и западних културних утицаја“ (Грбић 
2010: 102–103). Кад је реч о терминолошким одредницама, Д. Грбић истиче да 
конкретно „Доситејев термин инозначаштаја и иносказајема наука у односу 
на термин иносказајема повест ипак помера, како значење, тако и функцију 
алегорије у српској књижевности 18. века, управо тиме што истиче оно ’наука’“. 
Спрам оваквог образложења у предисловију, али и спрам ставова изнетих у 
предисловију Собранија разних наравоучителних вешчеј в ползу и увеселеније да 
„о једној истој материји задуго читати није за свакога и мало је оних који задуго 
читати могу; а на они начин како што су Адизон и њему подобни писали, то је 
за свакога од стара до млада: три или четири листа сваки може на дан очитати 
и о тому вас дан мислити“, истакнута је важност примерености обима жанра 
како би у пуној мери дошла до изражаја дидактичка порука. У том смислу не 
само басна, која је као жанр најчешће у целини заснована на алегорији, него 
и кратки састави (есеји), поучне приче, мисли и пословице и други слични 
прозни облици који могу садржати и илустративне алегоријске примере, а који 
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су се тада објављивали у једној од најпопуларнијих периодичних публикација, 
Едисоновом Спектатору (spectator), у складу са основним императивом 
медија и штампе xVIII века – да информише, користи и подучава – утицали 
су и на правац прилагођавања алегорије у нашој литератури просвећености. 
Појединачни примери овакве употребе алегорије могу се наћи у календарима 
с краја xVIII века и у Славеносрпском магазину, али и у примерима преводне 
литературе какве налазимо, на пример, у Рајићевом Цветнику и Собранијима 
или Доситејевим Собранијима и мезимцу“ (Исто: 109–110).

Поповић наводи да девет прича из Собранија спадају махом у књижевни 
род који се зове „источна прича“ (oriental tale, conte orientale, morgenländische 
Erzählung) која је била често коришћена и која се веома неговала у xVIII веку, 
и не тако ретко је узимала облик алегорије („иносказајема повест“) или визије 
(Поповић 2000: 90), и да је Доситеју овај књижевни род, источна прича, „био 
добродошао“. „Он се први пут у њему окушао са двема приповеткама ’Истина 
и прелест’ и ’Пут у један дан’, које је штампао на крају својих басана. Сад, у 
Собранију, како видимо, он га негује више. Њему се он морао нарочито допадати; 
философске или моралне мисли биле су му увек драге, и он је волео да их пред 
српску публику изнесе у том новом облику. Ових девет прича доиста потпуно 
одговарају идејама које је он развија у чланцима Собранија и другим списима. Ту 
је махом указивање на врлину, истиниту срећу, прави смисао живота, и сличне 
ствари. Приче су и лепе, имају добре описе, прикладан стил, некад више мање“ 
(Исто: 92). Поповић затим истиче да је „природно помислити да су ове приче 
превод а не оригинал нашег писца. Код чланака, то није могао бити случај, како 
смо и видели; код прича пак ова нам мисао одмах пада на ум. Кад је Доситије у 
предговору рекао да ће у његову Собранију бити превода, он је прво и поглавито 
на ове приче мислио, свакако“ (Исто: 94).

В. Јаварек сматра да је материјал у Собранију састављен од слободних 
превода или адаптација, као и да је извесно нешто и оригинално: „Although 
Dositej had announced in his preface that the material in the sobranije would be 
translated from various languages, in fact there is little that is directly translated, a 
good deal that is very freely translated or adapted, much that has been assimilated 
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from other writers and reproduced, and a certain amount (especially in the second 
volume, Mezimac) that is obviously original” (Javarek 1947: 483). А што се тиче 
„источних прича“, сматра да им изворе треба тражити у француским и немачким 
збиркама, као и у енглеским часописима xVIII века: „There is a larger proportion 
of ’Oriental talеs’ and allegories in the sobranije and Mezimac than in The spectator. 
[…] Their sources are to be found in French and German collections, as well as in 
English periodicals, since such tales were popular on the continent, as in England, 
during the 18th century” (Исто: 484).

М. Д. Стефановић, приређивач књиге четврте Сабраних дела Доситеја 
обрадовића, објашњава у „Напоменама“: „У овој причи, «Гора вежества и истине», 
јунаци су алегорије Очајања, Страсти, Уображености, Истине и Добродетељи 
који преко препрека долазе до свог главног циља – моралности. И у овој глави 
Доситеј указује на важност књиге као неопходног средства за разумнији, бољи 
и срећнији живот, што би умногом одговарало Аристотеловом схватању о том 
како је доброта прави циљ науке и уметности. Чини се да је ову идеју прихватио 
и Џон Лок у својим мислима о васпитању; у српској књижевности такве ставове 
изнео је Дионисије Новаковић, приликом отварања, 1739, духовне академије 
Висариона Павловића у Новом Саду. Било би, међутим, занимљиво једном 
упоредити разумевање појма науке код свих наших просветитељских писаца 
xVIIII столећа“ (Стефановић 2008: 274).

Извор приче „Гора вежества и истине“ јесте прича „Тhe hill of Science. A 
Vision“ [„Гора науке. Визија“] коју је написала енглеска списатељица Ана Летиша 
Барбоу (Anna Laetitia Barbauld, 1743–1825) и објавила 1773. године у збирци: 
MIScELLANEOUS PIEcES, | IN PROSE, | By J. and A. L. AIKIN. | si non unius, 
qæso miserere duorum. | propert. | LONDON: | printed for j. johnson, in st. 
paul’s church–yard. | MDccLxxIII (в. appendix, [4]). Као и у случају других 
прича, и овом приликом Доситеј није превео текст дословно. Истичући да 
није ни лепо преводио, П. Поповић је навео да се Доситеј, у ствари, „понашао 
без икаква устручавања у свом преводилачком послу. Њега се није тицало 
шта баш тачно каже, рецимо, Адисон, него је гледао само да дâ идеју његову у 
преводу. […] С друге стране, Доситије је добро чинио што је тако чинио. […] 
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[Собраније] није толико превод колико се на први поглед дало претпостављати. 
Оно што је тобожњи превод показало се често као оригинална обрада. У погледу 
оригиналности, дакле, Собраније се диже на виши степен“ (Поповић 2000: 115). 
Ово је случај и с Доситејевим преводом–прерадом приче Ане Летише Барбоу, 
„The hill of Science. A Vision“. 

Ана Летиша Барбоу је она иста списатељица коју В. Јаварек помиње као 
ауторку извора Доситејеве приче „О несогласију наши[х] желанија“; Барбоу 
је ту причу објавила у истој збирци у којој се налази и „The hill of Science“: 
„Обрадовићево IV поглавље о несогласију наши’ желанија, јесте друго од два 
текста која је превео из збирке разноврсни прозни текстови (Miscellaneous Pieces 
in Prose) од Џ. и А. Л. Ејкин, књижице први пут објављене 1773, прештампаване у 
Енглеској више пута, а објављене на енглеском и у Немачкој (Најсе–Ниса, 1775). 
[...] Аутори су Џон Ејкин (John Aikin) (1747–1822) и његова сестра Ана Летиша 
Барболд (Anna Letitia Aikin (Barbauld), (1743–1825), за коју се зна да је написала 
оглед против недоследности у нашим очекивањима (against Inconsistency in our 
Expectations)“ (Јаварек 1978: 474–475).

Ана Летиша Барбоу, рођена Ејкин (Aikin), била је чувена списатељица и 
интелектуалка енглеског просветитељства. Објављивала је дела разних жанрова, 
писала је и за децу, такође је била критичар и издавач. Постала је чувена већ 
својом првом књигом песама Poems (1773) и то јој је донело поштовање многих 
уважених савременика: познато је да су Вилијам Вордсворт и Семјуел Тејлор 
Колриџ били под њеним утицајем (Livingston Lowes 1927: 302; Mccarthy 2008: 
ix). Њени савременици су је сматрали религиозном и моралном песникињом 
(Rowton 1854: 242–243). Барбоу је учествовала и у политичким дебатама 
заједно с Едмундом Бeрком и Вилијамом Годвином, и тако постала пример за 
потом чувену Мери Волстенкрафт (Исто: Х). Залагала се за учешће жена у науци 
и настојала је да користи језик науке који је прилагођавала својим списима да би 
на тај начин привукла пажњу јавности на однос жене и науке (Saunders 2002: 
500–516). Многа дела је објавила анонимно или псеудоанонимно. Ана Летиша 
Барбоу и њен брат Џон Ејкин (John Aikin, 1747–1822) у једном тренутку су 
постали књижевни партнери. Прво дело које је објавила заједно с братом јесте 
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управо збирка проза из 1773. године у којој се налази прича коју је Доситеј превео 
и обрадио. С братом је објавила и Evenings at Home, or The Juvenile Budget Opened 
(1792–1796) у шест томова и The arts of Life (1802). Осим песама, најважнија дела 
која је самостално објавила (као аутор или као приређивач) јесу: Civic sermons to 
the People (1792); sins of Government, sins of the Nation (1793); The British Novelists; 
with an Essay; and Prefaces, Biographical and Critical by Mrs. Barbauld (1810); an 
Essay on the Origin and Progress of Novel–Writing (1810); The Female speaker; or, 
Miscellaneous Pieces in Prose and Verse, selected from the Best Writers, and adapted to 
the Use of Young Women (1811); Eighteen Hundrеd and Eleven (1812).

Породица Ејкин и Ана Летиша Барбоу имали су и културни кружок, 
тзв. Ејкин–Барбоу кружок где се пријатељски и фамилијарно дискутовало о 
поезији, али и о револуционарним идеалима, о проблемима науке, о социјалним 
и моралним питањима, о политици (James, Inkster 2012: 3). 

Осим чињенице да прича Ане Летише Барбоу представља извор 
Доситејеве приче о којој је реч, још неколико чињеница што се односе на 
Доситеја везано је за име Ане Летише Барбоу. Пре свега, Ана Летиша Барбоу је 
била пријатељица с госпођом Тејлор, односно „мистрис Телар“, сестром госпође 
Ливи, супруге господина Ливија чији је Доситеј био гост за време боравка у 
Лондону (Лазаревић Ди ђакомо 2012 [у рукопису]). Каже Доситеј у Животу и 
прикљученијима:

На неколико недеља затим дође из Харвича госпође Ливи сестра, 
мистрис Телар, и брат њејзин, Mр Кôк, на посештеније. Већ после тога 
сваки дан бивале су, како у њи[х]овом дому тако и код други[х] њихови[х] 
пријатеља, части и весеља и про[х]ођења по најлепши мести града и 
наоколо, куда сам и ја почти свуда морао [х]одити. Ово би ме неколико 
чинило дангубити; но, с друге стране, било ми је мило и полезно, дајући 
ми начин боље познати љубведостојнејша својства и непреухиштрена но 
проста и чистосердечна опхожденија Инглезов. (Доситеј 2007: 144)

Ана Летиша Барбоу је била у сталном додиру са Тејлоровима, и то 
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преко Саре Медоуз Мартиноу (Sarah Meadows Martineau, око 1725–1800), 
унитаријанисте, која је била матријарх клана Мартиноу из Норвича и слала је 
своју децу у школу Ане Летише Барбоу у Палгрејву (А. Л. Барбоу јој је посветила 
једну песму). Мартиноу је била у сродству с Тејлоровима који су такође били из 
Норвича, и такође унитаријанисти (James, Inkster 2012: 10). Ејкинови, Барбoу 
и Тејлорови су се често посећивали: Ејкин и Барбоу су одлазили код Норвича 
и Џон Ејкин је читао своје књиге наглас госпођи Тејлор; а син госпође Тејлор, 
Ричард Тејлор, објавио је дело Ане Летише Барбоу Eighteen Hundrеd and Eleven 
(Mccarthy 2008: 396). Госпођа Тејлор је била једна од најближих пријатељица 
Ане Летише Барбоу и Барбоу ју је веома ценила: „[…] Mrs John Taylor of Norwich, 
perhaps the most intimate and most highly valued of all her distant friends” (Aikin 
1825: iv). О њиховом пријатељству потврђује и њихова преписка (Ellis 1874) и 
речи љубазности и пријатељства које су једнa другој писале; тако је, на пример, 
А. Л. Барбоу писала госпођи Тејлор 1. септембра 1785, после једне посете: „Allow 
me, dear madam, again to thank you for your kindness to us at Norwich, and the 
pleasure we anjoyed in that short but delightful intercorse with you and your family. 
On that family may health and every blessing ever rest!” (Исто: 122). Ана Летиша 
Барбоу је и доста касније, као што се види из писма госпођи Тејлор од 18. јуна 
1810, отворено изражавала своје поштовање и љубав према сестри супруге 
господина Ливија: „My dear Mrs. Taylor – A thousand thank for your kind letter; 
still more for the very kind visit that preceded it; though short, too short, it has left 
indelible impressions on my mind; my heart has truly had communion with yours, – 
your sympathy has been balm to it; and I feel there is no one now on earth to whom 
I could pour out that heart move readily, – I may say, so readily, – as to yourself 
[…]” (Исто: 266). А кад је госпођа Тејлор умрла 1823. године, једној од њених 
ћерки је А. Л. Барбоу описала њен карактер, искрено представила позитивне 
карактеристике своје пријатељице и изјавила да је сви они који су је познавали 
никад неће заборавити: „Never will she be forgotten by those who knew her!” (Исто: 
311).

За сада није познато је ли Доситеј имао прилике да се лично упозна с 
Аном Летишом Барбоу; чињеница је, међутим, да је, управо захваљујућу кругу 
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господина Ливија и пре свега сестри госпође Ливи, госпођи Тејлор, Доситеј 
свакако имао прилике да се упозна с делима Ане Летише Барбоу, што уосталом 
потврђује превод–прерада „Гора вежества и истине“.

Друга је чињеница та да је Ана Летиша Барбоу познавала и Елизабет 
Картер, ону исту списатељицу чију је причу „Religion and Superstition“ Доситеј 
превео у xIx глави Собранија под насловом „Благочестије и Сујеверје у једном 
виденију“. О томе пише П. Поповић: „’Благочестије и сујеверје’ (гл. xIx) – боље 
рећи ’Богочестије и сујеверје’, пошто се реч ’благочестије’ у тексту приче замењује 
речју ’богочестије’ а и значи то исто – одговара енглеском оригиналу ’Religion 
and superstition’, који је штампан у Џонсонову часопису ’The Rambler’, бр. 33 [sic!], 
од 18. [sic!] августа 1750. [...] Приповетку ’Religion and superstition’ написала 
је Јелисавета Картер (Elisabeth carter) иначе слабо позната књижевница.“ 
(Поповић 2000: 98–99). Поповић затим преноси два паралелна фрагмента текста 
Елизабет Картер и Доситејевог превода као доказ да се ради о исправном извору 
(Исто: 99). 

В. Јаварек истиче да се прича Елизабет Картер појавила у бр. 84 [sic!] 
часописа The Rambler и да ју је Доситеј веома изменио тако да само неколико 
одломака који су преведени доследно доказују да је то изворник. Доситеј је ту 
алегорију прилагодио да би изразио своје идеје: „[…] so much altered that the 
source is proved only by the fact that a few passages are translated lite rally. Dositej has 
again adapted the allegory to express his own ideas” (Javarek 1947: 484).

Прича „Religion and Superstition. A Vision“ Елизабет Картер први пут се 
појавила у часопису The Rambler бр. 44, 13. августа 1750. године (в.: appendix, 
[3]) (мада није искључено да је у ствари изашла и раније), и има форму визије, 
прилагођене по причи Едисоновог превода „choice of hercules“ („The Tatler“ бр. 
97, 22/11/1709) Продика с Кеоса, али и Спенсерове поеме The Faerie Queene (1590, 
1596). 

Поповић није, међутим, био у праву кад је рекао да је „Јелисавета Картер“, 
ауторка извора Доситејеве приче „Благочестије и Сујеверје у једном виденију“, 
била „слабо позната књижевница“. 

Елизабет Картер (Elizabeth carter, 1717–1806) у ствари је, баш напротив, 
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била веома позната песникиња и преводилац свог времена. Осим што је писала 
песме (чувена је њена „Ode to wisdom“ [„Ода мудрости“]) и преводила есеје с 
француског и италијанског, Елизабет Картер је постала веома чувена по томе 
што је превела на енглески сва дела грчког филозофа Епиктета, all the Works 
of Epictetus, Which are Now Extant (1758), и то је први енглески превод једног од 
важнијих представника касног стоицизма, за који се до сада зна.

Елизабет Картер је била важно име у енглеском друштву и енглеским 
кружоцима, пре свега у кружоку Елизабет Монтегју (Elizabeth Montagu, 1718–
1800), али и у кружоку познатом под именом Blue stocking society („Друштво 
плавих чарапа“) у коме се дискутовало о бројним социјалним питањима и 
о положају жене (Dobbs 1976: 81–93; Miegon 2002: 25–37). У тај кружок су 
долазили, с времена на време, Џејмс Бити (James Beattie), Едмунд Бeрк, Дејвид 
Герик (David Garrick), Семјуел Џонсон, Eлизабет Монтегју, леди Мери Монтегју 
(Lady Mary Montagu), Хана Мор (hanna More), гроф Бат (1st Earl of Bath), сер 
Џошуа Рејнолдс (Sir Joshua Reynolds), Хорас Волпол (horace walpole), али и Ана 
Летиша Барбоу. 

Елизабет Картер су сматрали „најученијом дамом Енглеске“ („the most 
learned lady in England” – Dorr 1986: 138) и није чудо да је била узор за Ану 
Летишу Барбоу (Mccarthy 2008: 225), као што је уосталом била узор и за 
чувену романсијерку xIx века Елизабет Гаскел, пре свега за њен роман Кранфорд 
(1851–1853). Значај ових жена у енглеском друштву најбоље дочарава слика 
Ричарда Семјуела из 1778. године која приказује девет муза Велике Британије 
у Аполоновом храму, односно девет тада значајних жена британског друштва, 
и тиме им се одржава почаст. Девет енглеских дама – Елизабет Картер (прва 
слева), Анџелика Кофмен (Angelika Kauffmann, 1741–1807), Ана Летиша Барбоу 
(дама која стоји до Елизабет Картер), Кетрин Меколеј (catherine Macaulay, 1731–
1791), Елизабет Монтегју, Елизабет Грифит (Elizabeth Griffith, 1727–1793), Хана 
Мор (1745–1833), Елизабет Ен Шеридан (Elizabeth Ann Sheridan, 1754–1792) и 
Шарлот Ленокс (charlotte Lennox, 1720–1804) – насликане су као девет муза 
античке Грчке. Њихова римска одела метафора су за Рим, с обзиром на то да је 
за Енглезе тог доба Рим представљао мету путовања, седиште високо развијене 
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античке културе коју је требало опонашати.

Ричард Семјуел, портрети муза у аполоновом храму (1778)

Овом приликом је успостављено занимљиво познанство, тачније велико 
пријатељство између Елизабет Картер и Семјуела Џонсона. Њихово пријатељство 
је било засновано на интелектуалним и моралним принципима који су били 
етички извори људске среће: „Their friendship continued as long as Johnson lived, 
and he always expressed the greatest esteeem and regard for her. Notwithstanding the 
rudeness of his manners occasionally, even to women, I have frequently heard her say, 
that he never treated her but with civility, attention, and respect. Nor indeed is this 
surprising; for the winning gentleness and politeness of her conversation and address 
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were such, as to disarm even brutality itself ” (Montagu Pennington 1807: 27). 
Елизабет Картер и Семјуел Џонсон нису се много дописивали, али су се виђали 
сваки пут кад је Е. Картер долазила у Лондон. Џонсон је сматрао да је Елизабет 
Картер једна од највећих интелектуалки и интелектуалаца свог времена, у њој 
је препознао таленат песникиње, преводиоца, есејисте и пријатеља, и видео у 
њој свој женски пандан. И доиста, ниједан други писац xVIII века није могао 
да парира Семјуелу Џонсону по литерарном дијапазону и интензитету моралне 
визије као Елизабет Картер: „no other eighteenth–century writer quite matches 
Dr. Johnson’s literary range and intensity of moral vision” (Fairer, Gerrard 2004: 
280). Стога је сасвим разумљив утицај који је Семјуел Џонсон могао имати на 
Елизабет Картер.

Велико поштовање Семјуела Џонсона је уживала и Ана Летиша Барбоу 
и он је за њу рекао: „Too much is expected from precocity, and too little performed. 
Miss [Aikin] was an instance of early cultivation, but in what did it terminate? In 
marrying a little Presbyterian parson, who keeps an infant boarding school, so that all 
her employment now is ’To suckle fools and chronicle small beer.’ She tells the children, 
’This is a cat and that is a dog, with four legs and a tail: see there! you are much better 
than a cat or a dog, for you can speak.’ If I had bestowed such an education on a 
daughter, and had discovered that she thought of marrying such a fellow, I would have 
sent her to the congress” (Boswell 1891: 2: 468). Ана Летиша Барбоу свакако је 
била под Џонсоновим утицајем, пре свега кад је реч о причи „The hill of Science. 
A Vision“ коју је Доситеј превео–прерадио као „Гору вежества и истине“. Ова 
је прича више пута прештампавана у Elegant Extracts: or, useful and entertaining 
Pieces of Poetry, selected for the Improvement of Young Persons: being similar in Design 
to Elegant Extracts in Prose Висесимуса Нокса, о коме је писала В. Јаварек. Она 
је навела из којих је Ноксових списа Доситеј преузимао текстове за своја дела 
(Javarek 1956: 432–434; Јаварек 1978: 472–474) и нагласила да је доста преузимао 
управо из Ноксових Elegant Extracts (Javarek 1956: 432). Висесимус Нокс је био 
један од представника шкотског просветитељства (в. Лазаревић Ди ђакомо 2012 
[у рукопису]) с којима је Доситеј био у додиру у Лондону. Нокс је за Ану Летишу 
Барбоу изрекао речи хвале: „Gray and Mason will hardly be classed among the 
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minor Poets. To speak indeed of living writers with freedom, is in general an invidious 
task. It is however happy, that the most impartial critic may concur with the world in 
praising a Glover, the wartons, an Ansty, a Roberts, an Armstrong, and a Barbauld. 
These and several more would have shone with very distinguished splendour, if 
they had not obscured the separate glory of each other, by the general lustre of their 
radiance” (Knox 1782: 2: 280). Иначе одмах по објављивању издања у којем је 
прича „The hill of Science. A Vision“, у бројним енглеским часописима изашли су 
били позитивни прикази који су хвалили књижевно умеће Ане Летише Барбоу 
(LM 1773: 559; MR 1773: 663)

Истицала се и чињеница да је целокупна прича „The hill of Science. A 
Vision“ у стилу Семјуела Џонсона, како стоји у „westminster Magazine“: „The 
Public are not unacquainted with the elegant pens of these Literati. This volume 
consists of ten essays, specimens of which our Readers will find in our present, as 
well as our last number. while we willingly pay our tribute of applause to the chastity 
and correctness of these pieces, we cannot help confessing that the imitation of the 
style of other writers is rather a blemish than a beauty in them. The utility of it does 
not appear; and the self–gratification arising from our being able to write like other 
people, is so temporary and fruitless, that it ought to be despised. The style of one 
essay is written in imitation of Dr. Johnson: but all styles have their faults; and we 
should act more prudently, at least, in correcting the blemishes of our own, than in 
copying those of another style” (wM 1773: 663). А сам Семјуел Џонсон је похвалио 
у том смислу Ану Летишу Барбоу: Џонсонов биограф Џејмс Бозвел је пренео 
да је у разговору са Џонсоном навео како је Хју Блер (hugh Blair, 1718–1800), 
шкотски свештеник који је предавао реторику и књижевност на универзитету 
у Единбургу, и за чије говоре В. Јаварек налази да су могли инспирисати неке 
одломке xII главе мезимца, под називом „Шта ваља старији младим да казују“ 
(Javarek 1956: 433), у својим предавањима имитирао стил Семјуела Џонсона; 
на то је Џонсон одговорио да се он никад тако не би изразио и да имитатори 
његовог стила нису погодили како га треба опонашати, а да је у томе најбоље 
успела Ана Летиша Барбоу јер је имитирала емоције и стил: „I mentioned to him 
that Dr. hugh Blair, in his lectures on rhetoric and belles–lettres, which I heard him 
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deliver at Edinburgh, had animadverted on the Johnsonian style as too pompous; and 
attempted to imitate it, by giving a sentence of Addison in Spectator, No. 411, in the 
manner of Johnson. when treating of the utility of the pleasures of imagination in 
preserving us from vice, it is observed of those ’who know not how to be idle and 
innocent,’ that ‘their very first step out of business is into vice or folly;’ which Dr. Blair 
supposed would have been expressed in The Rambler thus: ’their very first step out of 
the regions of vacuity of business is into the perturbation of vice, or the vacuity of folly.’ 
Johnson. ’Sir, these are not the words I should have used. No, sir; the imitators of my 
style have not hit it. Miss Aikin has done it the best; for she has imitated the sentiment 
as well as the diction’” (Boswell 1826: 155–156). 

И Ана Летиша Барбоу је доиста опонашала Семјуела Џонсона: на исти 
начин на који је у прози „On Romances: An Imitation“ из исте збирке из 1773. 
године у којој се налази и „The hill of Science. A Vision“, опонашала и преузимала 
из Џонсонових есеја из часописа The Rambler (1750–1752), пре свега из есеја 
бр. 4; тако и прича „The hill of Science. A Vision“ има узор у причи „The Vision 
of Theodore. The hermit of Teneriffe, Found in his cell“ коју је Семјуел Џонсон 
објавио 1748. године (в.: appendix, [2]; о издањима приче в.: Mccarthy 2008: 
113). То је алегорија о васпитању која говори о пустињаку с Тенерифа који је 
једног дана одлучио да напусти место на којем је боравио четрдесет осам година 
у изгнанству. Пустињак почне да се пење, умори се, заспи, затим га пробуди један 
лик који га води на „визијско“ путовање до „Планине бивства“ („the Mountain of 
Existence“). У подножју планине путнике води Невиност која их убрзо предаје у 
руке Васпитања. Одатле могу да изаберу вођу између Разума и Религије. У једном 
тренутку почну да их прате банде Навика – то је група пигмејаца – али сваки пут 
кад је путник немаран, ти пигмејци могу да се увећају. 

И на овај начин, дакле, посредно, преко Ане Летише Барбоу, Доситеј је 
пренео у српску књижевност смисао и стил наративе Семјуела Џонсона. Тим пре 
ако се има у виду да је сам Џонсон (иако то многим проучаваоцима Џонсоновог 
дела није јасно) истицао да је ова визија његово најбоље дело (Lipking 1976: 
517–537; Parke 1991: 20). Jer чињеница је да је Доситеј претходно већ био превео 
две приповетке из часописа The Rambler: „Истина и прелест“ и „Пут у један дан. 
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Изображеније человеческога живота“, и непосредно и прецизно назначио да су 
извор биле приче објављене у часопису бр. 96 (16/02/1751) и бр. 65 (30/10/1750). 
В. Јаварек истиче да су то скоро дословни преводи Џонсонових прича и посебно 
су значајни стога што су то први Доситејеви преводи целокупних енглеских 
дела: „They are almost literal versions of Johnson’s tales, and have a special interest 
as Obradović’s first translations of complete English work” (Javarek 1961: 40; уп. 
„Напомену“ у књизи шестој Сабраних дела Доситеја обрадовића, Доситеј 2007: 
249).

Но прича Ане Летише Барбоу „The hill of Science. A Vision“ и прича Семју–
ела Џонсона „The Vision of Theodore“ додатно су значајне за Доситеја и за српско 
просветитељство. Џонсон је ову своју причу први пут објавио у својеврсном 
двотомном уџбенику за образовање младежи, под насловом The Preceptor, који 
је изашао у Лондону 7. aприла 1748. године: The Preceptor: Containing a General 
Course of Education. Wherein The First Principles of Polite Learning are Laid down in a 
Way Most suitable for Trying the Genius and аdvancing the Instruction of Youth. Књига 
је садржала следеће тематике: О читању, говору и писању писама; О геометрији; 
О географији и астрономији; О хронологији и повести; О реторици и поезији; О 
цртању; О логици; О природној историји; О етици или моралности; О трговини; 
О закону и влади; О људском животу и обичајима. Приређивач и издавач је био 
тада веома чувени Роберт Додсли (Solomon 1996), онај исти који је издао дело 
чије се ауторство приписивало Лорду Честерфилду, и које је као мистификација 
било извор индијском мудрољупцу (Венеција 1809) Павла Соларића, али и 
другим делима јужнословенских просветитеља: Indianskоm mudroznancu (Будим 
1825) Мартина Пустаића/Марина Јаића, руководству человеческог живота 
Спиридона Алексијевића (Будим 1830), и Indinanzkom mudroznancu Јосефа 
Марића (Загреб 1833) (Лазаревић Di Giacomo 2011: 185–199). Додслијев Preceptor 
је значајан јер, као basic school curriculum, садржи текст о моралној филозофији 
и етици који је написао Дејвид Фордајс (1711–1751), један од браће Вилијама 
Фордајса, Доситејевог „патрона“ (уп.: Rogers 1991: 214–227) кога је Доситеј 
упознао у Лондону, у дому господина Ливија (Лазаревић Ди ђакомо 2012 [у 
рукопису]): „[…] свакога петка бивали би у довољном содружеству на части у 
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господина Гулјелма Фордајс, медика и златнога руна кавалера, којему је краљ ово 
достојинство дао за његову отменост у медическом знању“ (Доситеј 2007: 144). 
Фордајсов текст је био толико популаран да је морао да га прештампава и објави 
као посебно дело о филозофији морала (The Elements of Moral Philosophy, 1754). 
Моралном тону уџбеника о коме је реч допринео је пре свега предговор који је 
написао Семјуел Џонсон, али и „The Vision of Theodore“, алегорија о опасностима 
и врлинама навика (Parke 1991: 9), која је остављена за крај. Овај је Додслијев 
уџбеник имао велики успех и био је редовно прештампаван после 1748. године: 
1754, 1758, 1763, 1764, 1769, 1775, 1783, 1793; изашла су била и два издања у 
Даблину (1761, 1786), затим преводи на немачки (1765–67), као и бројни други 
преводи и алузије (Лазаревић Ди ђакомо 2012 [у рукопису]). У овом смислу је 
значајно и то да су Џонсон и Фордајс вероватно били често у додиру у вези са 
издањем Додслијевог васпитног уџбеника (Lipking 1998: 121).

Са своје стране пак ова Џонсонова прича има свој узор у наводној причи 
грчког филозофа Кебеса из Тебе (ученик Филолаја, а који је био уз Сократа), „The 
Picture of human Life. Translated from the Greek of cebes, a Disciple of Socrates“ 
(в.: Appendix, [1]), коју је превео и анонимно објавио историчар и анегдотиста 
Џoзеф Спенс (Joseph Spence, 1699–1768) у часопису који је такође објављивао 
Роберт Додсли, The Museum: or the Literary and Historical Register 20. јуна 1747 (3: 
33–46), а затим је анонимно објављена у The Preceptor–у 1748. године, и то одмах 
после Џонсонове приче о визији пустињака Теодора која је била узор причи 
Ане Летише Барбоу. Ова иста прича, додуше са извесним изменама, појавила 
се објављена и међу делима Семјуела Џонсона, The works of Samuel Johnson 
(Johnson 1818: 14–30).

Џонсонова прича „The Vision of Theodorе“, односно прича Ане Летише 
Барбоу „The hill of Science. A Vision“, те стога Доситејев превод–прерада под 
називом „Гора вежества и истине“, али и прича Елизабет Картер „Religion 
and Superstition. A Vision“, те прича Џозефа Спенса „The Picture of human 
Life. Translated from the Greek of cebes, a Disciple of Socrates“, али и Доситејева 
прича „Сновиденије Мудрога. О обајателној сили мечтанија“ која је објављена 
у мезимцу – припадају књижевној врсти познатој под именом „визија у сну“ 
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(dream–vision) или „виденије“, како ју је називао Доситеј, и која је у европској 
књижевности позната још из класичног периода. „Визија у сну“, световна или 
религиозна, јесте књижевно средство које се користило у разним намерама и које 
је као поетски жанр било веома популарно у средњем веку (Spearing 1976: Ousby 
1996: 120; Quinn 2006: 131). Религиозне су визије, на пример, међу Хрватима биле 
честа тематика, пре свега као Visio Philiberti или Visio sancti Bernardi, односно 
као хришћанска визија о разговору душе и тела, па су се већ око 1400. године 
појавиле бројне прозне обраде, али и стиховане (Tatarin 1997: 302–355). Типична 
структура „визије у сну“ састоји се од приче коју прича наратор, који доживи то 
искуство кад заспи и снива, а затим се пробуди, и често се оваква прича назива 
алегорија. Визија се обично онда односи на замишљене пејзаже које наратор 
види у сну. Обично у сну наратору пружа помоћ нека фигура која га води, често 
анђео или мудар старац, који даје додатна објашњења визији. Чувене су визије 
Боецијусова De consolatione philosophiae или Цицеронов опис Сципионовог сна, 
као и Макробијусов коментар Сципионовог описа. У енглеској књижевности су 
„визије у сну“, у прози или у стиховима, биле популарне још од средњег века: 
Pearl; Чосерова поема Parliament of Fowls; Piers Plowman; Pilgrim’s Progress Џона 
Банјана (John Bunyan, 1628–1688); и свакако веома значајна прича The Vision of 
Mirza коју је Едисон објавио 01/09/1711. у часопису spectator бр. 159, и коју је 
Доситеј, као „иносказајему повест“ превео под насловом „Виденије Мирсино“ и 
објавио у xIx глави Собранија (Радченко 1897: 153). За ову последњу, Едисонову 
причу, а која је изворник и причи „[Vision of] Almet the Dervish“ коју је 08. 
12. 1753. објавио издавач Џон Хоксворт (John hawkesworth, око 1715–1773) у 
часопису The adventurer бр. 114 (уп.: Javarek 1947: 484), П. Поповић каже да је 
„најлепша […], по свој прилици, од свих оријенталних прича Собранија. Она је 
филозофска по превасходству“ (Поповић 2000: 94). Ову је Хоксвортову причу 
превео и објавио Доситеј у глави осмој Собранија, под насловом „Виденије 
Алмета дервиша“. Значајно је у овом смислу и оно што је Џонсон забележио у 
свом речнику (1755), једном од најчувенијих у историји лексикографије, под 
одредницом „визија“ – vision, да је „визија“ у ствари „сан“, односно да је „сан“ 
оно што доживљава човек који спава, а „визију“ може имати човек који је будан: 
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“A dream. Something shewn in a dream. A dream happens to a sleeping, a vision may 
happen to a waking man. Locke” (Johnson 1828: 537). Такође је значајно да je 1757. 
године други брат Вилијама Фордајса, Џејмс Фордајс (James Fordyce, 1720–1796) 
издао дело The Temple of Virtue, a Dream – утопијску фантазију која прича о 
замишљеном путовању у „храм врлине“, а на путу се наилази на бројне препреке 
(уп.: Popkin 1988: 138–139). На насловној страни другог издања Фордајсовог 
дела доноси се следећи навод: „In a dream, in a vision of the night, when deep sleep 
falleth upon men, in slumbering upon the bed; then he openeth the ears of men, and 
sealeth their instruction. Elihu” (Fordyce 1775). 

Џонсон је своје есеје–визије у сну сматрао озбиљним списима (chevalier 
1997: 435), па онда није чудо да часописи The Rambler, Idler и adventurer обилују 
таквим есејима који су у ствари често садржали комбинације књижевне критике 
и теорије, источњачких прича, епистоларне кратке прозе, алегорија и визија у сну. 
Проучаваоци књижевности не тако ретко сматрају „визију у сну“ књижевним 
поджанром, па се говори о „књижевности визија у сну“ (dream–vision literature 
– hawkis–Dady 1996: 230; cooner Lambdin, Lambdin 2002: 183). Књижевну 
„визију у сну“ карактерише кондензација бројних идеја у неколико симбола, 
а основа јој је увек у класичном и преткласичном миту. „Снивач“ (dreamer) – 
јунак „визије у сну“ – трага за принципом ауторитета, за божанством (potentia), 
и то на неком светом месту (locus animae). Визија potentia–е на locus–у у оквиру 
визије у сну одражава платоновску традицију успећа душе која је садржана у 
Боецијесовом делу Consolatio Philosophiae (cooner Lambdin, Lambdin 2002: 183). 
У xVIII веку је модел алегоричних „виденија“ у сну посебно био популаризован 
на страницама часописа као што су The spectator и The Tatler, и ту су форму на 
неки начин санкционисали књижевни ауторитети као што су били Едисон, Стил, 
или пак Џонсон. „Визија у сну“ је имала велику предност за писце xVIII века зато 
што је примењивала иконографске персонификације задржавајући онтолошки 
домен. У оваквом натурализованом и психологизованом оквиру писци су се 
користили алегоријским персонификацијама не нарушавајући „онтолошку 
пристојност“, с обзиром на то да аутор контролише алегорију тако да не показује 
само реторичку виртуозност, већ имплицитно потврђује наративни мимезис као 
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природни, а не вештачки изграђен: „The great advantage of the allegorical dream–
vision for eighteenth–century writers is that it deploys iconographic personifications 
while maintaining ontological propriety. In the examples of the genre that appear 
in contemporary periodical, a framing prologue narrates events that precede the 
protagonist’s falling asleep and dreaming. The dream develops as a response to and 
often a resolution of the framing events, employing personifications that may or may 
not interact directly with the dreamer. The frame usually reappears at the conclusion to 
recount the dreamer’s waking response to the vision. In these narratives, the elements 
of difficultas and obscurity associated with older forms of allegory are vestigial or 
entirely eliminated; the interpretation of the allegorical vision is often provided 
within the dream itself by a guide. Thus, within this naturalized, psychologized frame, 
the writer can make use of allegorical personifications without incurring the blame 
eighteenth–century critics heaped on Milton for his breach of ’ontological decorum’ in 
Paradise Lost, where the personifications of Sin and Death are given the same status as 
Adam and Eve, God and Satan. Through this structural quarantining, the ontologically 
destabilizing effect of allegory within the mimetic text is circumscribed. An author 
who controls allegory in this way not only demonstrates rhetorical virtuosity but also 
implicitly affirms the sleight–of–hand that presents narrative mimesis as ’natural’ 
rather than constructed” (heckendorn cook 1996: 78). 

Ако се имају у виду приче овог типа које је Доситеј превео и прерадио, 
може се закључити да је пратио европску традицију „визије у сну“, чиме потврђује 
своје место у токовима европског просветитељства.

О Едисоновој причи коју је Доситеј превео као „Виденије Мирсино“, 
која представља један од најбољих примера „визије у сну“ xVIII века (и за коју 
је Едисон навео да ју је наводно пронашао у једном источњачком рукопису) 
писао је и чувени романтичарски песник и критичар Семјуел Тејлор Колриџ, 
надовезујући се на Сведенборга: „Vision of Mirza. Addison’s allegory of human 
life, in The Spectator No 159, in 5380 mentioned with the Tablet of cebes and also 
Swedenborg’s De coelo et Inferno“ (coburn, christensen 1989: 132). Ова белешка 
није случајна и показује занимање Колриџа за „визије у сну“ – ово треба имати на 
уму, с обзиром на то да је прича Ане Летише Барбоу, „The hill of Science. A Vision“ 
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била извор и за спис „Lecture on Revealed Religion“ (мај 1795) Семјуела Тејлора 
Колриџа, под називом „Superstition, Religion, Atheism. An Allegoric Vision“, а који 
је, са извесним изменама, објавио у часопису The Courier 31. августа 1811. године 
(v.: Appendix, [5]; в. и: coleridge 1978: 262). 

Семјуел Тејлор Колриџ се дивио Ани Летиши Барбоу и овако је о њој писао 
1800. године: „The more I see of Mrs Barbauld the more I admire her – that wonderful 
Propriety of Mind! – She has great acuteness, very great – yet how steadily she keeps it 
within the bounds of practical Reason. This I almost envy as well as admire – My own 
Subtleties too often lead me into strange (tho’ God be praised) transient Out–of–the–
way–nesses. Oft like a winged Spider, I am entangled in a new Spun web – but never 
fear for me, ’tis but the flutter of my wings – & off I am again!’” (coleridge 1956: 
578). Ана Летиша Барбоу је храбрила Колриџа у његовој књижевној делатности 
(James 2006). Између Ане Летише Барбоу и Колриџа је дошло, међутим, до 
дистанцирања кад је списатељица критиковала Колриџову песму „Rime of 
Ancient Mariner“ (1798) за коју је рекла да је, иако јој се диви, без морала; таква 
је критика Ане Летише Барбоу била израз њених унитаријанистичких убеђења 
и социнијанства (хришћанске доктрине настале на основу дела италијанског 
мислиоца и реформатора Фауста Сочина – Fausto Socino/ Faustus Socinus, 1539–
1604). Колриџ, који се касније дистанцирао од унитаријанизма, записао је о томе 
30. маја 1830: „Mrs. Barbauld once told me that she admired the Ancient Mariner very 
much, but that there were two faults in it, – it was improbable, and had no moral. As 
for the probability, I owned that that might admit some question; but as to the want of 
a moral, I told her that in my own judgment the poem had too much; and that the only, 
or chief fault, if I might say so, was the obtrusion of the moral sentiment so openly on 
the reader as a principle or cause of action in a work of such pure imagination. It ought 
to have had no more moral than the Arabian Nights tale of the merchant’s sitting down 
to eat dates by the side of a well, and throwing the shells aside, and lo ! a genie starts 
up, and says he must kill the aforesaid merchant, because one of the date shells had, it 
seems, put out the eye of the genie’s son” (coleridge 1835: 156; Morley 1884: 320). 

Ана Летиша Барбоу и Сeмјуел Тејлор Колриџ састали су се први пут 
августа 1797. године, кад је Колриџ, који је тада био дубоко заинтересован за 
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унитаријанизам и држао унитаријанистичке проповеди, прешао пешке 40 
миља да би је видео (Mccarthy 2008: ix); тада је А. Л. Барбоу написала песму у 
јампском пентаметру, „To Mr c[olerid]e“ коју није објављивала све до 7. априла 
1799. године, када је изашла у часопису Monthly Magazine (231–232), мада се 
песма до тада читала у рукопису. У овој песми песникиња замишља Колриџа 
који се као ходочасник пење уз „гору вежества“ – „hill of science”, као што се види 
већ из прве строфе, међутим, мора да се пази „заплетених лавирината“ („tangles 
mazes”) и „чудних чаролија“ („strange enchantments”):

Midway the hill of science, after steep 
And rugged paths that tire the unpracticed feet, 
A grove extends; in tangled mazes wrought, 
And filled with strange enchantment: – dubious shapes 
Flit through dim glades, and lure the eager foot 
Of youthful ardour to eternal chase. 
Dreams hang on every leaf: unearthly forms 
Glide through the gloom; and mystic visions swim 
Before the cheated sense. Athwart the mists, 
Far into vacant space, huge shadows stretch 
And seem realities; while things of life, 
Obvious to sight and touch, all glowing round, 
Fade into the hue of shadows – Scruples here, 
with filmy net, most like the autumnal webs 
Of floating gossamer, arrest the foot 
Of generous enterprise; and palsy hope 
And fair ambition with the chilling touch 
Of sickly hesitation, and blank fear. 
Nor seldom Indolence these lawns among, 
Fixes her turf–built seat; and wears the garb 
Of deep philosophy, and museful sits, 
In dreamy twilight of the vacant mind, 
Soothed by the whispering shade; for soothing soft 
The shades; and vistas lengthening into air, 
with moonbeam rainbows tinted. – here each mind 
Of finer mould, acute and delicate, 
In its high progress to eternal truth 
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Rests for a space, in fairy bowers entranced; 
And loves the softened light and tender gloom; 
And, pampered with most unsubstantial food, 
Looks down indignant on the grosser world, 
And matter’s cumbrous shapings. youth beloved 
Of science – of the muse beloved, – not here, 
Not in the maze of metaphysic lore, 
Build thou thy place of resting! lightly tread 
The dangerous ground, on noble aims intent; 
And be this circe of the studious cell 
Enjoyed, but still subservient. Active scenes 
Shall soon with healthful spirit brace thy mind: 
And fair exertion, for bright fame sustained, 
For friends, for country, chase each spleen–fed fog 
That blots the wide creation –  
Now heaven conduct thee with a parent’s love!
 
Барбоу двоструко саветује Колриџа, како с ауторске, тако и с религиозне 

тачке гледишта: упозорава га да не напушта рационализам науке у корист 
мистицизма и апстрактне филозофије.

Ова песма спада у оквир унитаријанистичке и дисидентске дебате о улози 
књижевности у спровођењу промена у друштву (Vargo 1998: 58). Није ни чудо 
да се песма појавила у часопису Monthly Magazine који је објављивао брат Ане 
Летише Барбоу, с обзиром на то да је тај часопис често објављивао дебате тог 
типа. А „гора вежества“ која се помиње у првом стиху песме јесте у суштини она 
иста која се помиње у причи Ане Латише Барбоу „The hill of Science. A Vision“ 
и која је подстакла Семјуела Тејлора Колриџа да напише своју „Алегоријску 
визију“, а Доситеја да је преведе и обради.

Ако П. Поповић тврди у вези с приповеткама „Истина и прелест“ и „Пут 
у један дан“ – иако критикује Доситејев превод – да: „Нашем филозофу служи на 
част што је превео ове две приповетке, које је написао Џонсон, које су преводиле 
царице, а које су иначе лепе. То је, уосталом, први наш превод из овог енглеског 
моралиста“ (Поповић 2000: 66), онда се то може нагласити и у случају Ане 
Летише Барбоу, тим пре кад се има на уму да је Ана Летиша Барбоу опонашала 
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Семјуела Џонсона, а с друге стране је пак била подстицај књижевној делатности 
Семјуела Тејлора Колриџа. 

Треба имати на уму још једну чињеницу: Доситеј у наслову додаје реч 
„истина“, и можда то није случајно, не само због самог садржаја, већ због 
чињенице колико је концепт истине био важан за шкотске просветитеље чијем 
је кругу припадао господин Ливи и његов пријатељ и патрон сер Вилијам 
Фордајс (Лазаревић Ди ђакомо 2012 [у рукопису]). Међу именима шкотског 
просветитељства у овом смислу важно место припада Џејмсу Битију (James 
Beattie, 1735–1803), који је предавао на универзитету у Aбердину, једном од 
центара шкотског просветитељства. Бити је значајан пре свега по томе што се 
супротставио скептицизму Дејвида Хјума својим делом Essay on the Nature and 
Immutability of Truth (1770), у коме осим о истини говори и о здравом разуму – 
common sense – који треба применити у свим аспектима живота (Лазаревић Ди 
ђакомо 2012 [у рукопису]). Бити се слагао с идејама Елизабет Картер, а и Ана 
Летиша Барбоу се у много чему слагала с Битијем. Јер Бити је истицао да треба 
увек имати на уму Џонсонов предговор издању Шекспирових дела из 1765. 
године где каже да је сврха писања васпитање: „The end of writing is to instruct; 
the ond of poetry is to instruct by pleasing” (Johnson 1765: xiv).

Ако се стога, међу оним „књигама лепим“ које је Доситеј понео из Лондона, 
налазио један трактат на латинском језику сер Вилијама Фордајса, Fragmenta 
chirurgica et medica како Доситеј сам наводи у Животу и прикљученијима (Доситеј 
2007: 145), затим највероватније једно од издања Хорација које је приредио Џон 
Ливи (Лазаревић Ди ђакомо 2012 [у рукопису]), те The Rambler, како наводи 
П. Поповић (Поповић 2000: 67–68), сасвим је могуће да је Доситеј понео и неко 
издање дела Ане Летише Барбоу или пак неку збирку или антологију која је 
садржала текстове британских просветитеља (на пример, Ноксову). Поповић 
истиче како је занимљиво да „у својим делима Доситије није никад поменуо 
Џонсоново име; није га поменуо ни код ових приповедака“ (Исто: 68). Доситеј, 
међутим, није поменуо ни име Ане Летише Барбоу, али ни Елизабет Картер. Ово 
је сасвим у складу с концепцијама шкотских просветитеља у чијем се кругу у 
Лондону нашао, а који су често анонимно објављивали књиге, или обзнањивали 
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своје име тек годинама касније, јер нису марили за ауторство, колико за садржај 
дела које се објављивало и преношење знања корисног за народ (Лазаревић Ди 
ђакомо 2012 [у рукопису]): „The most likely reasons for them to publish their works 
anonymously were modesty and anxiety in the face of public exposure and criticism, 
at least until they discovered how their books would be received. // Anonymous 
publication correlate to some extent with age, status, and genre. Some older writers, 
such as Francis hutcheson and Robert walace, always published anonymously” (Sher 
2006: 149). А то су управо ставови Доситеја Обрадовића који карактеришу 
његову делатност за „ползу“ српског рода.

appendix:

[1] Joseph Spense, “The Picture of Human Life. Translated from the Greek of Cebes, 
a Disciple of Socrates” (1747) 

As we were walking in the Temple of Saturn, and observing several of the Presents 
dedicated to that God, we were particularly struck with a Picture, hung up before one 
of the chapels. Both the Manner and the Subject of it, seem’d to be foreign; so that we 
were at a Loss to know either whence, or what it was. what it represented was neither a 
city, nor a camp; but an Inclosure, containing two other Inclosures, the one larger, and 
the other less. To the outer Inclosure, there was a Portal, with a great Number of Persons 
standing before it, and several Females within, and an aged Man standing by the Portal, 
in the Attitude of giving Directions to those who were going in.
After we had been debating among ourselves for some Time, what all these Things 
shou’d mean; an elderly Person, who happen’d to be by, address’d himself to us in the 
following manner. “As you are Strangers, ‘tis no wonder that you shou’d be at a Loss to 
find out the Meaning of this Picture; since several of the Natives of this city themselves 
know not the true Intent of it: And indeed it was not plac’d here by any of our citizens, 
but by a Stranger who visited these Parts several years ago. he was a very sensible Man, 
and a great Philosopher; and both in his conversation and Practice seem’d to approach 
nearer to the Doctrines of Pythagoras and Parmenides, than to any other of our Sects. It 
was he who built this Temple, and dedicated this Picture in it to Saturn.” have you then 
seen the very Person who gave it? (said I,) and was you personally acquainted with him? 
— “yes, reply’d he, I was both well acquainted with him, and admir’d him very much; 
for for tho’ he was rather young, his conversation was full of wisdom; and, among 
other Things, I have often heard him explaining the Subject of the Picture before us.” – I 
intreat you, cry’d I, if it will not be too troublesome, to acquaint us with his Explanation 
of it, for ‘tis what we were all longing to know. – “That will be rather a Pleasure than 
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any Trouble to me, reply’d the good old Man; but I ought to forewarn you of one Thing 
before I begin; which is this, that the hearing it is not unattended with Danger.” – what 
Danger can there be in that? cry’d I. — “It is no less than this, reply’d he, that if you 
observe and follow the Lesson that it gives you, it will make you both wise and happy; 
but if you neglect it, you will be most miserable and wretched all your Days. So that the 
explaining of this, is not unlike the Riddle said to have been proposed to People by the 
Sphynx, which if the hearer understood, he was saved, but if not, he was to be destroy’d. 
It is much the same in the present case; for Ignorance is full as dangerous in Life, as 
the Sphynx was supposed to be in the Fable. Now the Picture before us includes all the 
Doctrine of what is good in Life, what is bad, and what indifferent; so that if you shou’d 
take it wrong, you will be destroy’d by it; not indeed all at once, as the People were by 
that Monster; but by little and little, thro’ all the Residue of your Life, as those are who 
are given up to be put to Death by slow Tortures: On the contrary, if you understand 
it aright, then will your Ignorance be destroy’d, and you will be sav’d, and will become 
happy and blest for all the rest of your Days. Do you, therefore, attend carefully to what 
I shall say to you, and observe it as you ought.” – O heavens, how have you encreased 
our longing to hear, what may be of such very great Importance to us! – “It is certainly of 
the greatest that can be, reply’d he.” – Explain it then to us immediately, we beseech you; 
and be assur’d, that we will listen to you with all the care and Attention, that a Matter 
which concerns us so greatly must demand.
Upon this, taking up a wand that was placed just by, and pointing with it to the Picture, 
“you see, says he, this grand Inclosure? All this circuit, is the cIRcUIT OF hUMAN 
LIFE; and that great Number of People standing before the Portal, are those who are to 
enter into Life. This aged Person, who stands by the Entrance holding a Paper in one of 
his hands, and pointing with the other, is the GENIUS who directs all that are going 
in, what they shou’d do after they are enter’d into Life; and shews them which way they 
ought to take in order to be happy in it.” – And which is the way, interrupted I, that he 
shews them? where is it? – “On the other Side, before the Portal, continued he; do you 
see that Seat, and the woman sitting on it, with a cup in her hand? She who is so finely 
dress’d out and makes so shewy an Appearance.” – I see her, reply’d I, and pray, who is 
she? – “That, says he, is DEcEIT, the Misleader of Man.” – And what does she do there? 
– “As they are entering into Life, she offers them to drink of her cup.” – And what does 
her cup contain? – “Ignorance reply’d he, and Error; of which when they have drunk, 
they enter into Life.” – And do all drink of this cup? – “All, says he, drink of it; but 
some more, and some less. A little farther, within the Portal, don’t you see a company 
of loose women, with a great deal of Variety in their Dress and Airs?” – I see them. – 
“Those, says he, are the OPINIONS, DESIRES, and PLEASURES; who, as the Multitude 
enter, fly to them, embrace them with great Earnestness, one by one, and then lead them 
away with them.” – And whither do they lead them? – “Some to the way of Safety; and 
others, to Perdition thro’ their Folly.” — Ah, why did they drink of that Liquor before 
they came in! – “But all of them alike tell those whom they are embracing, that they will 
lead them to what is best, and will make their Lives quite happy: whilst the new comers 
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blinded by the large Droughts they have taken from the cup of DEcEIT, are incapable 
of distinguishing which is the true way in Life, and wander about inconsiderately here 
and there, as you see they do. you may observe too, that they who have been in some 
Time, go about just as these direct them.”—
They do so, said I; but, pray, who is that woman who seems to be both blind and mad 
and who stands on that round Stone there; — “That, says he, is FORTUNE; and she is 
really not only mad and blind, but deaf too.” — what then can her Business be? — “She 
flies about every where, says he, and snatches what he has from one, to give it to another; 
and then takes it away again from him, to give it to a third, without any manner of 
Meaning, or any Degree of certainty: which latter is very aptly signify’d by her Figure 
here.” — how so? repy’d I. — “why by her standing on that round Stone, says he, which 
shews that there is no Stability or Security of her Favours; as all who trust to her find, by 
some great and unexpected Fall.” — And what does all that company about her want 
of her? And how are they called? “They, says he, are called, ThE INcONSIDERATES, 
and are begging for some of those Things which she flings about her.” — And why do 
they appear with such a Diversity of Passions? Some of them as overjoy’d, and others as 
very much distrest? — “They, says he, who smile and rejoice, are such as have receiv’d 
something from her hands; and these call her by the Title of GOOD FORTUNE: and 
such as weep and mourn, are they from whence she has resum’d what she had before 
giv’n them; and these call her BAD FORTUNE.” — And what is it she gives, that shou’d 
make the former rejoice so much on the receiving it, and the latter lament so much at the 
Loss of it? — “All those Things, says he, which the greater Part of Mankind think good, 
such as wealth and Glory, and Nobility, and Offspring, and Dignities, and crowns; and 
all such Sort of Things.” — And are not these really good Things? — “As to that, says he, 
we may talk more at large another Time; but at present, if you please, let us stick to our 
Picture.
you see then, continued he, after entering this Portal, there is another Inclosure, on a 
rais’d Ground, and several women standing before it, dress’d out too, much like Ladies 
of Pleasure.” — That they are, said I. — “Of these, says he, this is INTEMPERANcE; 
that LUxURy; this is AVARIcE; and that other FLATTERy.” — And what do they 
stand there for? — They are waiting, says he, for those who have receiv’d any thing from 
FORTUNE; and as they meet with them, they embrace them with the greatest Fondness, 
and attach themselves to them, and do every thing they can to please them, and beg 
them to stay with them; and promise them to render their whole Lives delightful, and 
easy, and free from all manner of care or Trouble. Now whoever is carry’d away by 
them to what they call the Pleasure of Life, will find their company agreeable to him at 
first, whilst they are fondling and tickling his Passions; but it is soon quite otherwise; 
for as soon as he recovers his Senses, he perceives that he did not enjoy them, but was 
enjoy’d by them; and that they prey upon him, and destroy him. And when he has, by 
their Means, consum’d all that he had receiv’d from FORTUNE, then is he oblig’d to 
become their Slave, and to bear all the Insults they are pleased to impose upon him, 
and to yield to all the most scandalous Practices; and in the End, to commit all Sort 
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of Villanies for their Sake; such as Betraying, Defrauding, Robbing, Sacrilege, Perjury, 
and the like: and when all these fail him, then is he given up to PUNIShMENT. — And 
where is she? — “Don’t you see there, says he, a little behind those women, a narrow 
dark cavern, with a small Sort of Door to it, and some miserable women that appear 
within, clad only in filth and Rags?” — I do discern them, said I. — “She of them, says 
he, who holds up the Scourge in her hand, is PUNIShMENT; this, with her head sunk 
almost down to her Knees, is SORROw: and that other tearing her hair, is ANGUISh 
OF MIND. — And pray, who is that meagre Figure of a Man without any cloaths on, 
just by them? And that lean woman, that resembles him so much in her Make and Face? 
— “Those, says he, are REPINING, and his Sister DESPAIR. To all these is the wretch 
I was speaking of deliver’d up, and lives with them in Torments, till finally he is cast 
into the house of MISERy; where he passes all the Remainder of his Days in all sort of 
wretchedness, unless, by chance, REPENTANcE shou’d fall in his way.” what happens 
then? — If REPENTANcE shou’d chance to meet with him she will take him out of the 
evil Situation he was in, and will place two different OPINIONS or DESIRES before 
him: the one of those which leads to TRUE ScIENcE, and the other of those which lead 
to ScIENcE falsly so called.” — And what then? — “If he embraces that which leads to 
TRUE ScIENcE, he is renew’d and sav’d, and becomes a happy Man for all his Days; but 
if the other, he is bewilder’d again by FALSE ScIENcE.
Good heaven! what a new Danger do you tell me of! and pray, which is FALSE 
ScIENcE? — “you see that second Inclosure? says he.” — Very plainly. — “And don’t 
you see a woman handing without the Inclosure, just by the Entrance into it, of a very 
striking Appearance, and very well dress’d?” — As plainly. — “That is she, says he, whom 
the Multitude, and all the unthinking Part of Mankind, call by the Name of Science; 
tho’ she is really FALSE ScIENcE. Now those who are sav’d out of the house of Misery 
call in here, in their Passage to TRUE ScIENcE.” — Is there then no other way to 
TRUE ScIENcE but this? — “yes, says he, there is.” — And pray, who are those Men 
that are walking to and fro within the Inclosure? — “Those, says he, who have attach’d 
themselves to False Science, mistaking her for the True.” — And what are they? — “Some 
of them, says he, are Poets, some Rhetoricians, some Logicians, some Students in Music, 
Arithmetic, and Geometry; Epicureans, Peripatetics, critics, and several others of the 
same Rank.” — And who are these women who seem so busy among them, and who 
are so like INTEMPERANcE, and her companions, in the first Inclosure? — “They are 
the very same, says he.” — Are they then admitted into this second Inclosure? — “yes 
indeed are they, says he; but not so readily, or frequently, as in the first.” — And the 
OPINIONS too? — “Undoubtedly, says he; for the Persons who belong to this Inclosure 
have not yet got rid of the Draught which they took out of the cup of Deceit.” — what 
then, IGNORANcE remains still with them! — “That it does, says he, and FOLLy too; 
nor can they get rid of the OPINIONS, nor all the rest of this vile Train, till they quit 
False Science, and get into the way of the True, and drink of her purifying Liquor, and 
wash away all the Dregs of the Evils that remain in them; which that, and that only, is 
capable of doing. Such therefore as fix their Abode with False Science will never be 
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deliver’d; nor can all their Studies clear them from any one of those Evils.”—
which then is the way to TRUE ScIENcE? — “Do you see, says he, that Place on high 
there, that looks so uninhabited? — I do, said I. — “And do you discern a little Opening 
between the Rocks, and a small Track leading to it? which is scarce beaten, and with very 
few People walking in it, all rough, and stony, and difficult as it is.” — I discern it very 
plainly. — “And don’t you see a high cliff on the hill, almost inaccessible, and with 
Precipices on each Side of it?” — I see it, said I. — “That, says he, is the way which leads 
to TRUE ScIENcE.” — It is frightful, cry’d I, only to look upon it. — “And up above that 
cliff, don’t you see a large rising Rock, with Precipices all round it? I see it. — “Then you 
see also the two women that stand upon it, with so much Firmness and Beauty in their 
Make, and how earnestly they extend their hands.” — I do so; and pray, who are they? 
— “Those two, said he, are Sisters, and are called TEMPERANcE and PATIENcE.” — 
And why do they extend their hands so earnestly? — “They are encouraging, says he, 
those who are arriv’d to that Rock, and call out to them, to be of good heart, and not to 
despond; because they have but a little more to suffer, and then will find the Road all 
easy and pleasant before them.” — But how can they ever get up upon that Rock itself? 
for I don’t see any the least Path to ascend it by. — “The two Sisters, says he, descend to 
meet them, and help them up with them. Then they order them to rest themselves a 
little, and inspire them with new Strength and Resolution, and promise to conduct them 
to TRUE ScIENcE; and point out the way to them, and make them observe how even, 
and easy, and charming it is; and how free from all manner of Difficulty or Danger, as 
you see it represented here.” — how well does it answer the Description! — “And you 
see, says he, before that Grove, the Ground that extends itself into a beautiful Meadow, 
with such a lively Light over it.” — Very plainly. — “Then you see the third Inclosure, in 
the Midst of that Meadow, and the Portal to it?” — I do so; and pray, what do you call 
this Place? — “The habitation of the Blest, says he; for here it is that hAPPINESS, and 
all the VIRTUES dwell.” — what a charming Place, cry’d I, have they to dwell in! — 
“And do you observe, says he, the Lady near the Portal, with so beautiful and steddy a 
Look; of a middle Age, or rather a little past it, and dress’d in a plain long Robe, without 
any the least Affectation of Ornaments? She is standing there, not on a round Stone, but 
a square one, firmly fix’d in the Ground; and by her are two other women, who look as 
if they were her Daughters.” — They do so. — “Of these, she in the Midst is ScIENcE 
and the other two are TRUTh and PERSUASION. — And why does ScIENcE stand on 
that square Stone? — “To signify, that her ways are ways of certainty, and that the Pres-
ents which she gives to those that arrive to her, are firm and lasting.” — And what is it 
that she gives to them? — “Strength, says he, and Tranquillity of Mind, arising from a 
full Assurance, that they shall never undergo any Evil again in their whole Lives.” — O 
heavens, how desirable are her Presents! But why does she stand thus without the Inclo-
sure? — “To receive those that arrive hither, says he, and give them to drink of her puri-
fying Liquor, and to conduct them into the Presence of the VIRTUES within, when they 
are thoroughly cleans’d by it.” — I don’t rightly understand what you mean by this 
cleansing, said I. — “I will make that clearer to you, replied be. Suppose any Friend of 
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yours was afflicted with some dangerous Fit of Illness; if he goes to some knowing Phy-
sician, and takes what he prescribes, in order to root out the causes of his Disease, he 
may be restor’d to a perfect State of health; but if he refuses to take what is order’d him, 
his Physician will give him up, and leave him to be destroy’d by his Distemper.” — That 
is clear enough, said I. — “In the very same manner, continued he, when any one comes 
to ScIENcE, she takes him under her care, and gives him a Draught of her cup to 
cleanse him, and drive out all the noxious Things that are in him.” — And what are those 
noxious Things? — The Error and Ignorance that he drank out of the cup of DEcEIT; 
and his Arrogance, and Lust, and Intemperance, and Anger, and covetousness; and in 
short, all the evil Impressions and habits that he had contracted in his Passage thro’ the 
first Inclosure.” — And when she has cleansed him from all these, whither does she send 
him? — “In thro’ that Portal, says he, to KNOwLEDGE, and the other VIRTUES.” — 
And where are they? — “Don’t you see, says he, within the Portal, a select company of 
Ladies, of singular Beauty and Decency, both in their Look and Dress; and in a word, 
with every Thing handsome, and nothing affected about them?” — I see them, said I, 
and should be glad to know their Names. — “That, says he, at the head of them is 
KNOwLEDGE; and the rest are all her Sisters, FORTITUDE, JUSTIcE, hONESTy, 
PRUDENcE, DEcENcy, FREEDOM, TEMPERANcE, and cLEMENcy. — what 
Beauties they are! cry’d I, and what a longing Desire do they inspire one with to enjoy 
their companies! — “That you may do, reply’d he, if you are wise enough to follow the 
way that I have shown you.” — That, said I, will I strive to do as far as I am able. — 
“Then, said he, you will arrive safely to them.” — And when these have receiv’d any one, 
whither do they carry him? — “To their Mother, reply’d he.” — And who is she? — hAP-
PINESS.” — And where? — “Do you see, said he, the way which leads to that high Edi-
fice, which appears above all the other Risings of the Mount, as a citadel does above all 
the Buildings in a city?” — yes. — “And do you see that composed, beautiful Lady, sit-
ting on a Throne in the Portico to it, with so easy and disengag’d an Air; and with that 
beautiful chaplet of fresh Flowers on her head? — how beautiful does it look! — “That, 
says he, is happiness.” — And when any one arrives to her, what does she do to him? 
— “why happiness, said he, assisted by all the Virtues, crowns him with her own Influ-
ences; in the same manner as they are crown’d, who have obtain’d the greatest con-
quests.” — But what conquests, said I, has he obtain’d? — “The greatest conquests, re-
plied he, and over the most terrible of Monsters, which formerly devour’d and tor-
mented, and enslaved him. All these has he conquer’d, and driven from him; and is be-
come so much Master both of himself and them, as to make those Things obey him, 
which he himself obey’d before.” — I don’t yet comprehend what Monsters you mean; 
and shou’d be very glad to know. — “In the first Place, says he, his Ignorance and Error; 
will you not allow them to be Monsters? — yes, replied I, and most dangerous ones too. 
— “Then, says he, his Sorrows, and Repinings, and covetings, and Intemperance, and 
every Thing that is bad. All these has he subdued, and is not subdued by them as he used 
to be.” — O glorious Exploits! cry’d I, and most noble of all Victories! But be so good as 
to inform me yet farther, what may be the Influence of the crown, with which you were 



403

„ГОРА ВЕЖЕСТВА И ИСТИНЕ“ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (ИЗВОР И КОМЕНТАР) 

saying he was to be crown’d? — “It is that which renders him happy, replied he: for he 
who has it once on his head, immediately becomes easy, and blest; and does not place 
his hopes of happiness in any Thing without him, but possesses it in his own Breast.” 
— how desirable is such an Acquisition! And after he is crown’d, what does he do? or 
whither does he go? — “The VIRTUES, says he, take him and lead him to the Place that 
he had left, and bid him observe those who continue there, amidst what Difficulties and 
Troubles they pass their Time; and how they are shipwreck’d in Life, or wander about in 
it; or are conquer’d, and led along like captives, some by INTEMPERANcE, and others 
by ARROGANcE; here by cOVETOUSNESS, and there by VAINGLORy, or any other 
of the VIcES: whose chains they are in vain striving to get loose from, that they might 
escape and get to this Place of Rest: so that their whole Life seems to be nothing but one 
ineffectual Struggle. And all this they suffer from their mistaking the right way, and 
forgetting the Orders given them by the directing GENIUS.” — That appears to me to be 
the case; but I don’t so clearly see, why the VIRTUES lead the Person that has been 
crown’d, back to the Place that he had left. — “Because, says he, he had never form’d a 
full and exact Idea of the Things that passed there; but at best, had only guessed and 
doubted about them: for from the Draught of Ignorance and Error that he had taken at 
his Entrance, he had imagin’d Things that were bad to be good, and Things that were 
good to be bad; by which means he had liv’d wretchedly, as indeed all do while they are 
there. But now that he has obtain’d the Knowledge of what is really good, he can both 
live happily himself, and can see how very unhappy the others are.” — And when he has 
taken a full View there, what does he do, or whither does he go then? — “whenever he 
pleases, says he, for every where in he as safe as one that is got into the corycian cave; 
so that wheresoever he goes, he lives in full Security and happiness undisturb’d, and is 
receiv’d by all others, with as much Pleasure as a Physician is by his Patients.” — And has 
he no longer any Dread of those Females which you called Monsters? Nor any Appre-
hension of being hurt by them? — “Not in the least; for he will never any more be mo-
lested either by ANGUISh, or SORROw, or INTEMPERANcE, or cOVETOUSNESS, 
or POVERTy, or any other Evil; for he is now Master of them all, and superior to every 
Thing that formerly gave him any Trouble. As they who practise the catching of Vipers, 
are never hurt by the Bite of those creatures, which is so venomous, and even mortal to 
others, because they have an Antidote against their Poison; so is he safe from any Influ-
ence of all these Evils, because he has the Antidote against them.” — That you have ex-
plain’d to me very well; but I beg you wou’d tell me yet farther, who they are that are 
descending from the middle of the Rock, some of them crown’d, and with an Air of Joy 
on their countenances; and others without crowns, that seem to have been rejected, 
and have the Marks of several Falls about them, and are follow’d by those women. — 
“They, says he, who are crown’d, are such as got safe to ScIENcE, and are delighted with 
the Reception that she has given them; and those without crowns, who seem to have 
been rejected by her, and are returning in so bad a condition, are such as found their 
hearts fail them, when they came to the Precipice where PATIENcE stands, and who 
turn’d back from that Point, and are now wandering irregularly they know not whither.” 
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— And who are the women that are following them? — “They, says he, are SORROw 
and ANGUISh, and DESPAIR, and INFAMy, and IGNORANcE. — By your Account, 
they are attended by every thing that is Bad! — “Undoubtedly so they are, says he; but 
when they are got down into the first Inclosure, to VOLUPTUOUSNESS and INTEM-
PERANcE, they don’t lay the Blame on themselves, but immediately say all the ill 
Things they can of ScIENcE, and of those who are going to her; and tell how miserable 
and wretched those poor People are, and how much they suffer, who leave the Life they 
might have enjoy’d below, and the good Things bestow’d there.” — And what are the 
good Things which they mean? — “Luxury and Intemperance; to say all in two words: 
for to indulge their Passions like the brute Beasts, is what they look upon as the com-
pletion of all their happiness.” — And those other women that are coming down there, 
who look so gay and so well–pleased with themselves, what are they? — “The OPIN-
IONS, says he, who after conducting those to ScIENcE, who have gain’d Admission to 
the VIRTUES, are returning to bring up others, and to acquaint them how happy those 
are, whom they have already conducted up thither.” — And have they been admitted to 
the Virtues themselves? — “By no means, says he; for ‘tis not allowable for OPINION to 
enter, where KNOwLEDGE has her Dwelling. Their Business therefore was only to 
conduct them to ScIENcE; and when she has receiv’d them, they turn back again to 
bring others; like Transport Ships, which as soon as they have deliver’d in one Freight, 
return for another.” — you have now, I think, very well explain’d all the figures in the 
Picture; but you have not yet told us what Directions they were, which the Genius at the 
first Portal gives to those that are entering into Life. — “he bids them be of good cour-
age, says he; wherefore be you also of good courage; for I will tell you the whole, and 
leave no one Thing unexplained to you. — we shall be extreamly obliged to you, replied 
I. — On this, he pointed lower again with his wand, and said; “Do you see that blind 
woman there, on the round Stone, who I told you before was FORTUNE?” — I see her. 
— “As to that woman, says he, he orders them not to place any confidence in her, nor 
to look on any of her Gifts as firm, or secure; nor to consider them as their Property; for 
there is no hindering her from resuming them, and giving them to any Body else; and 
‘tis what she is extreamly apt to do. he therefore orders them to regard all her Presents 
with Indifference, and not to rejoice if she makes them any, nor to be dejected if she 
takes them away, and to think neither well nor ill of her; for whatever she does is done 
without Thought, and all by meer chance and Accident, as I have acquainted you al-
ready. ‘Tis on this Account that the Genius commands them, not to attach themselves to 
any thing she can give; nor to he like those simple Bankers who when they have receiv’d 
any Sum of Money in Trust, are apt to be pleased with it, and look upon it as their own; 
and when they are called upon to repay it, grow uneasy, and think it very hard; not con-
sidering that it was deposited in their hands on that very condition, that the true Own-
ers might demand it again whenever they pleased. Just thus the GENIUS commands 
Men to look upon all the Gifts of FORTUNE: and to be aware, that she may recall them 
whenever she has a Fancy to do it; or may send in more, and if she pleases, may resume 
that and the former all together. he therefore commands those who are entering into 
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Life, to receive whatever she offers them, and as soon as they have receiv’d it, to go on in 
quest of a more lasting Acquisition.” — what Acquisition do you mean? said I. — “That 
which they may obtain from ScIENcE, says he, if they can arrive safe to her.” — And 
what is it that she gives them? — “the true Knowledge of what is really good, says he; and 
the firm, certain, and unchangeable Possession of it. he therefore commands them to 
quit Fortune immediately, in Pursuit of this; and when they come to those women, who, 
as I told you before, were INTEMPERANcE and VOLUPTUOUSNESS, to leave them 
too directly, and not to mind whatever they can say; but to go on for the Inclosure of 
FALSE ScIENcE; there he bids them stay a little while, to get what may be useful to 
them on the rest of their Road, and then to leave her directly too, and go on for TRUE 
ScIENcE. These are the Orders which the GENIUS gives to all that enter into Life: and 
whoever transgresses or neglects them, will be a miserable wretch. I have now explain’d 
the whole of the Parable contain’d in this Painting; but if you have any particular Ques-
tion to ask in relation to any thing that I have said, I am very ready to answer it.”
—we are much obliged to you, replied I, and pray then, what is it that the GENIUS 
orders them to get in the Inclosure of Science, falsly so called? — “whatever may be 
of use to them.” — And what is there there, that may be of use to them? — “Literature, 
(says he;) and so much of the Sciences, as Plato says, may serve People in the beginning 
of their Lives as a Bridle, to keep them from being drawn away by idler Pursuits.” — 
And is it necessary for all who would arrive at True Science, to do this? — “No, says 
he, it is not necessary, but it may be useful; tho’ in truth, these things themselves do 
not contribute towards making them the better Men.” — Not contribute at all towards 
making them better! — “Not at all, says he; for they may be as good without them. And 
yet they are not wholly unuseful; for they may sometimes help us, as Interpreters do, to 
the Meaning of a Language we don’t understand: But after all, ‘tis better to understand 
the Language ourselves, than to have any need of an Interpreter; and we may be good, 
without the Assistance of Learning.” — In what then have the Learned any Advantage 
over others, towards becoming better Men? — “why do you imagine they should have 
any Advantage, reply’d he; since you see they are deceiv’d like others, as to what is good 
or bad: and continue to be as much involved in all manner of Vices? For there is nothing 
that hinders a Man, who is a Master of Literature, and knowing in all the Sciences, from 
being at the same time a Drunkard, or Intemperate, or covetous, or Unjust, or Villainous, 
or in one word, Imprudent in all his ways.” — ‘Tis true, we see too many Instances of 
such. — Of what Advantage then is their Learning, toward making them better Men? 
— you have made it appear, said I, that it is of none; but pray what is the Reason of it? 
— “The Reason, says he, is this: That when they are got into the second Inclosure, they 
fix there as if they were arriv’d at True Science. And what can they get by that? (added 
he) since we see several Persons who go on directly from INTEMPERANcE, and the 
other VIcES in the first Inclosure, to the Inclosure of TRUE ScIENcE; without ever 
calling in, where these learned Persons have taken up their Abode. how then can the 
Learned be said to have any Advantage over them? On the contrary, they are less apt 
to move, or to be instructed, than the former.” — how can that be? said I. — “Because, 
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says he, they who are in the second Inclosure, not to mention any other of their faults, at 
least profess to know, what they do not know; so that they acquiesce in their Ignorance, 
and have no Motive to stir them up toward the seeking of TRUE ScIENcE. Besides, do 
you not observe another thing; that the OPINIONS, from the first Inclosure, enter in 
among them, and converse with them, as freely as with the former? So that they are not 
at all even better than them; unless REPENTANcE shou’d come to them, and shou’d 
convince them, that it is not ScIENcE that they have been embracing all this while; but 
only the false Appearance of her, which has deceiv’d them. But while they continue in 
the same Mind they are in, there is no hope left for them. To close all, my Friends, what 
I would entreat of you is, to think over every thing I have said to you, to weigh it well in 
your Minds, and to practise accordingly. Get a habit of doing right, whatever Pains it 
cost you; and let no Difficulties deter you, in the way to Virtue: Account every thing else 
despicable, in comparison of this. Then will the Lesson that I have taught you, prove a 
Lesson of happiness to your selves.” — May we all use our utmost Endeavours to make 
it such! 

[2] Samuel Johnson, “The Vision of Theodore. The Hermit of Teneriffe, Found in His 
Cell” (1748)

Son of Perseverance, whoever thou art, whose curiosity has led thee hither, read and 
be wise. he that now calls upon thee is Theodore, the hermit of Teneriffe, who in the 
fifty–seventh year of his retreat left this instruction to mankind, lest his solitary hours 
should be spent in vain. 
I was once what thou art now, a groveller on the earth, and a gazer at the Sky; I trafficked 
and heaped wealth together, I loved and was favoured, I wore the robe of honour and 
heard the musick of adulation: I was ambitious, and rose to greatness: I was unhappy, and 
retired. I sought for some time what I at length found here, a place where all real wants 
might be easily supplied, and where I might not be under the necessity of purchasing the 
assistance of men by the toleration of their follies. here I saw fruits and herbs and water, 
and here determined to wait the hand of death, which I hope, when at last it comes, will 
fall lightly upon me. 
Forty–eight years had I now passed in forgetfulness of all mortal cares, and without any 
inclination to wander farther than the necessity of procuring sustenance required; but 
as I stood one day beholding the rock that overhangs my cell, I found in myself a desire 
to climb it; and when I was on its top, was in the same manner determined to scale the 
next, till by degrees I conceived a wish to view the summit of the mountain, at the foot 
of which I had so long resided. This motion of my thoughts I endeavoured to suppress, 
not because it appeared criminal, but because it was new; and all change not evidently 
for the better, alarms a mind taught by experience to distrust itself. I was often afraid 
that my heart was deceiving me, that my impatience of confinement arose from some 
earthly passion, and that my ardour to survey the works of nature was only a hidden 
longing to mingle once again in the scenes of life. I therefore endeavoured to settle my 
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thoughts into their former state, but found their distraction every day greater. I was 
always reproaching myself with the want of happiness within my reach, and at last began 
to question whether it was not laziness rather than caution that restrained me from 
climbing to the summit of Teneriffe. 
I rose therefore before the day, and began my journey up the steep of the mountain; but I 
had not advanced far, old as I was and burdened with provisions, when the day began to 
shine upon me; the declivities grew more precipitous, and the sand slided from beneath 
my feet; at last, fainting with labour, I arrived at a small plain almost enclosed by rocks, 
and open only to the east. I sat down to rest awhile, in full persuasion, that when I had 
recovered my strength I should proceed on my design; but when once I had tasted ease, 
I found many reasons against disturbing it. The branches spread a shade over my head, 
and the gales of spring wafted odours to my bosom. 
As I sat thus, forming alternately excuses for delay, and resolutions to go forward, 
an irresistible heaviness suddenly surprised me; I laid my head upon the bank, and 
resigned myself to sleep: when methought I heard the sound as of the flight of eagles, 
and a being of more than human dignity stood before me. while I was deliberating 
how to address him, he took me by the hand with an air of kindness, and asked me 
solemnly, but without severity, “Theodore, whither art thou going?” “I am climbing,” 
answered I, “to the top of the mountain, to enjoy a more extensive prospect of the works 
of nature.” “Attend first,” said he, “to the prospect which this place affords, and what thou 
dost not understand I will explain. I am one of the benevolent beings who watch over 
the children of the dust, to preserve them from those evils which will not ultimately 
terminate in good, and which they do not, by their own faults, bring upon themselves. 
Look round therefore without fear: observe, contemplate, and be instructed.” 
Encouraged by this assurance, I looked and beheld a mountain higher than Teneriffe, 
to the summit of which the human eye could never reach: when I had tired myself with 
gazing upon its height, I turned my eyes towards its foot, which I could easily discover, 
but was amazed to find it without foundation, and placed inconceivably in emptiness and 
darkness. Thus I stood terrified and confused; above were tracks inscrutable, and below 
was total vacuity. But my protector, with a voice of admonition, cried out, “Theodore, be 
not affrighted, but raise thy eyes again; the Mountain of Existence is before thee, survey 
it and be wise.” 
I then looked with more deliberate attention, and observed the bottom of the mountain to 
be of gentle rise, and overspread with flowers; the middle to be more steep, embarrassed 
with crags, and interrupted by precipices, over which hung branches loaded with fruits, 
and among which were scattered palaces and bowers. The tracts which my eye could 
reach nearest the top were generally barren; but there were among the clefts of the 
rocks a few hardy evergreens, which though they did not give much pleasure to the 
sight or smell, yet seemed to cheer the labour and facilitate the steps of those who were 
clambering among them. 
Then, beginning to examine more minutely the different parts, I observed at a great 
distance a multitude of both sexes issuing into view from the bottom of the mountain. 
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Their first actions I could not accurately discern; but, as they every moment approached 
nearer, I found that they amused themselves with gathering flowers under the 
superintendence of a modest virgin in a white robe, who seemed not over solicitous to 
confine them to any settled pace or certain track; for she knew that the whole ground 
was smooth and solid, and that they could not easily be hurt or bewildered. when, as it 
often happened, they plucked a thistle for a flower, Innocence, so was she called, would 
smile at the mistake. happy, said I, are they who are under so gentle a government, and 
yet are safe. But I had no opportunity to dwell long on the consideration of their felicity; 
for I found that Innocence continued her attendance but a little way, and seemed to 
consider only the flowery bottom of the mountain as her proper province. Those whom 
she abandoned scarcely knew that they were left, before they perceived themselves 
in the hands of Education, a nymph more severe in her aspect, and imperious in her 
commands, who confined them to certain paths, in their opinion too narrow and too 
rough. These they were continually solicited to leave by Appetite, whom Education 
could never fright away, though she sometimes awed her to such timidity, that the 
effects of her presence were scarcely perceptible. Some went back to the first part of the 
mountain, and seemed desirous of continuing busied in plucking flowers, but were no 
longer guarded by Innocence; and such as Education could not force back, proceeded 
up the mountain by some miry road, in which they were seldom seen, and scarcely ever 
regarded. 
As Education led her troop up the mountain, nothing was more observable than that 
she was frequently giving them cautions to beware of habits; and was calling out to one 
or another at every step, that a habit was insnaring them; that they would be under 
the dominion of habit before they perceived their danger; and that those whom habit 
should once subdue, had little hope of regaining their liberty. 
Of this caution, so frequently repeated, I was very solicitous to know the reason, when 
my protector directed my regard to a troop of pygmies, which appeared to walk silently 
before those that were climbing the mountain, and each to smooth the way before her 
follower. I found that I had missed the notice of them before, both because they were so 
minute as not easily to be discerned, and because they grew every moment nearer their 
colour to the objects with which they were surrounded. As the followers of Education 
did not appear to be sensible of the presence of these dangerous associates, or, ridiculing 
their diminutive size, did not think it possible that human beings should ever be brought 
into subjection by such feeble enemies, they generally heard her precepts of vigilance 
with wonder: and, when they thought her eye withdrawn, treated them with contempt. 
Nor could I myself think her cautions so necessary as her frequent inculcations seemed 
to suppose, till I observed that each of these petty beings held secretly a chain in her 
hand, with which she prepared to bind those whom she found within her power. 
yet these habits under the eye of Education went quietly forward, and seemed very 
little to increase in bulk or strength; for though they were always willing to join with 
Appetite, yet when Education kept them apart from her, they would very punctually 
obey command, and make the narrow roads in which they were confined easier, and 
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smoother. It was observable, that their stature was never at a stand, but continually 
growing or decreasing, yet not always in the same proportions: nor could I forbear 
to express my admiration, when I saw in how much less time they generally gained 
than lost bulk. Though they grew slowly in the road of Education, it might however be 
perceived that they grew; but if they once deviated at the call of Appetite, their stature 
soon became gigantick; and their strength was such, that Education pointed out to her 
tribe many that were led in chains by them, whom she could never more rescue from 
their slavery. She pointed them out, but with little effect; for all her pupils appeared 
confident of their own superiority to the strongest habit, and some seemed in secret to 
regret that they were hindered from following the triumph of Appetite. 
It was the peculiar artifice of habit not to suffer her power to be felt at first. Those whom 
she led, she had the address of appearing only to attend, but was continually doubling 
her chains upon her companions; which were so slender in themselves, and so silently 
fastened, that while the attention was engaged by other objects, they were not easily 
perceived. Each link grew tighter as it had been longer worn; and when by continual 
additions they became so heavy as to be felt, they were very frequently too strong to be 
broken. 
when Education had proceeded in this manner to the part of the mountain where the 
declivity began to grow craggy, she resigned her charge to two powers of superiour 
aspect. The meaner of them appeared capable of presiding in senates, or governing 
nations, and yet watched the steps of the other with the most anxious attention, and 
was visibly confounded and perplexed if ever she suffered her regard to be drawn away. 
The other seemed to approve her submission as pleasing, but with such a condescension 
as plainly shewed that she claimed it as due; and indeed so great was her dignity and 
sweetness, that he who would not reverence, must not behold her. 
“Theodore,” said my protector, “be fearless, and be wise; approach these powers, whose 
dominion extends to all the remaining part of the Mountain of Existence.” I trembled, 
and ventured to address the inferiour nymph, whose eyes, though piercing and awful, I 
was not able to sustain. “Bright Power,” said I, “by whatever name it is lawful to address 
thee, tell me, thou who presidest here, on what condition thy protection will be granted?” 
“It will he granted,” said she, “only to obedience. I am Reason, of all subordinate beings 
the noblest and the greatest; who, if thou wilt receive my laws, will reward thee like the 
rest of my votaries, by conducting thee to Religion.” charmed by her voice and aspect, I 
professed my readiness to follow her. She then presented me to her mistress, who looked 
upon me with tenderness. I bowed before her, and she smiled. 
when Education delivered up those for whose happiness she had been so long solicitous, 
she seemed to expect that they should express some gratitude for her care, or some 
regret at the loss of that protection which she had hitherto afforded them. But it was 
easy to discover, by the alacrity which broke out at her departure, that her presence had 
been long displeasing, and that she had been teaching those who felt in themselves no 
want of instruction. They all agreed in rejoicing that they should no longer be subject 
to her caprices, or disturbed by her documents, but should be now under the direction 
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only of Reason, to whom they made no doubt of being able to recommend themselves 
by a steady adherence to all her precepts. Reason counselled them, at their first entrance 
upon her province, to enlist themselves among the votaries of Religion; and informed 
them, that if they trusted to her alone, they would find the same fate with her other 
admirers, whom she had not been able to secure against Appetites and Passions and 
who, having been seized by habits in the regions of Desire, had been dragged away to 
the caverns of Despair. her admonition was vain, the greater number declared against 
any other direction, and doubted not but by her superintendency they should climb 
with safety up the Mountain of Existence. “My power,” said Reason, “is to advise, not 
to compel; I have already told you the danger of your choice. The path seems now plain 
and even, but there are asperities and pitfalls, over which Religion only can conduct 
you. Look upwards, and you perceive a mist before you settled upon the highest visible 
part of the mountain; a mist by which my prospect is terminated, and which is pierced 
only by the eyes of Religion. Beyond it are the temples of happiness, in which those 
who climb the precipice by her direction, after the toil of their pilgrimage, repose for 
ever. I know not the way, and therefore can only conduct you to a better guide. Pride has 
sometimes reproached me with the narrowness of my view, but, when she endeavoured 
to extend it, could only shew me, below the mist, the bowers of content; even they 
vanished as I fixed my eyes upon them; and those whom she persuaded to travel towards 
them were enchained by habits, and ingulfed by Despair, a cruel tyrant, whose caverns 
are beyond the darkness on the right side and on the left, from whose prisons none can 
escape, and whom I cannot teach you to avoid.” 
Such was the declaration of Reason to those who demanded her protection. Some that 
recollected the dictates of Education, finding them now seconded by another authority, 
submitted with reluctance to the strict decree, and engaged themselves among the 
followers of Religion, who were distinguished by the uniformity of their march, though 
many of them were women, and by their continual endeavours to move upwards, 
without appearing to regard the prospects which at every step courted their attention. 
All those who determined to follow either Reason or Religion, were continually 
importuned to forsake the road, sometimes by Passions, and sometimes by Appetites, 
of whom both had reason to boast the success of their artifices; for so many were 
drawn into bypaths, that any way was more populous than the right. The attacks of the 
Appetites were more impetuous, those of the Passions longer continued. The Appetites 
turned their followers directly from the true way; but the Passions marched at first in 
a path nearly in the same direction with that of Reason and Religion, but deviated by 
slow degrees, till at last they entirely changed their course. Appetite drew aside the dull, 
and Passion the sprightly. Of the Appetites, Lust was the strongest; and of the Passions, 
Vanity. The most powerful assault was to be feared, when a Passion and an Appetite 
joined their enticements; and the path of Reason was best followed, when a Passion 
called to one side, and an Appetite to the other. 
These seducers had the greatest success upon the followers of Reason, over whom they 
scarcely ever failed to prevail, except when they counteracted one another. They had not 
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the same triumphs over the votaries of Religion; for though they were often led aside for 
a time, Religion commonly recalled them by her emissary conscience, before habit had 
time to enchain them. But they that professed to obey Reason, if once they forsook her, 
seldom returned; for she had no messenger to summon them but Pride, who generally 
betrayed her confidence, and employed all her skill to support Passion; and if ever she 
did her duty, was found unable to prevail, if habit had interposed. 
I soon found that the great danger to the followers of Religion was only from habit; 
every other power was easily resisted, nor did they find any difficulty, when they 
inadvertently quitted her, to find her again by the direction of conscience, unless they 
had given time to habit to draw her chain behind them, and bar up the way by which 
they had wandered. Of some of those, the condition was justly to be pitied, who turned 
at every call of conscience, and tried, but without effect, to burst the chains of habit: 
saw Religion walking forward at a distance, saw her with reverence, and longed to join 
her; but were, whenever they approached her, withheld by habit, and languished in 
sordid bondage, which they could not escape, though they scorned and hated it. 
It was evident that the habits were so far from growing weaker by these repeated 
contests, that if they were not totally overcome, every struggle enlarged their bulk and 
increased their strength; and a habit opposed and victorious was more than twice 
as strong as before the contest. The manner in which those who were weary of their 
tyranny endeavoured to escape from them, appeared by the event to be generally wrong; 
they tried to loose their chains one by one, and to retreat by the same degrees as they 
advanced; but before the deliverance was completed, habit always threw new chains 
upon her fugitive; nor did any escape her but those who, by an effort sudden and violent, 
burst their shackles at once, and left her at a distance; and even of these, many rushing 
too precipitately forward, and hindered by their terrours from stopping where they were 
safe, were fatigued with their own vehemence, and resigned themselves again to that 
power from whom an escape must be so dearly bought, and whose tyranny was little 
felt, except when it was resisted. 
Some however there always were, who when they found habit prevailing over them, 
called upon Reason or Religion for assistance; each of them willingly came to the 
succour of her suppliant, but neither with the same strength, nor the same success. 
habit, insolent with her power, would often presume to parley with Reason, and offer 
to loose some of her chains if the rest might remain. To this Reason, who was never 
certain of victory, frequently consented, but always found her concession destructive, 
and saw the captive led away by habit to his former slavery. Religion never submitted 
to treaty, but held out her hand with certainty of conquest; and if the captive to whom 
she gave it did not quit his hold, always led him away in triumph, and placed him in the 
direct path to the Temple of happiness, where Reason never failed to congratulate his 
deliverance, and encourage his adherence to that power to whose timely succour he was 
indebted for it. 
when the traveller was again placed in the road of happiness, I saw habit again 
gliding before him, but reduced to the stature of a dwarf, without strength and without 
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activity; but when the Passions or Appetites, which had before seduced him, made their 
approach, habit would on a sudden start into size, and with unexpected violence push 
him towards them. The wretch, thus impelled on one side, and allured on the other, too 
frequently quitted the road of happiness, to which, after his second deviation from it, 
he rarely returned: but, by a timely call upon Religion, the force of habit was eluded, 
her attacks grew fainter, and at last her correspondence with the enemy was entirely 
destroyed. She then began to employ those restless faculties in compliance with the 
power which she could not overcome; and as she grew again in stature and in strength, 
cleared away the asperities of the Road to happiness. 
From this road I could not easily withdraw my attention, because all who travelled it 
appeared cheerful and satisfied; and the farther they proceeded, the greater appeared 
their alacrity, and the stronger their conviction of the wisdom of their guide. Some, 
who had never deviated but by short excursions, had habit in the middle of their 
passage vigorously supporting them, and driving off their Appetites and Passions which 
attempted to interrupt their progress. Others, who had entered this road late, or had 
long forsaken it, were toiling on without her help at least, and commonly against her 
endeavours. But I observed, when they approached to the barren top, that few were 
able to proceed without some support from habit: and that they, whose habits were 
strong, advanced towards the mists with little emotion, and entered them at last with 
calmness and confidence; after which, they were seen only by the eye of Religion; and 
though Reason looked after them with the most earnest curiosity, she could only obtain 
a faint glimpse, when her mistress, to enlarge her prospect, raised her from the ground. 
Reason, however, discerned that they were safe, but Religion saw that they were happy. 
“Now, Theodore,” said my protector, “withdraw thy view from the regions of obscurity, 
and see the fate of those who, when they were dismissed by Education, would admit no 
direction but that of Reason. Survey their wanderings, and be wise.” 
I looked then upon the Road of Reason, which was indeed, so far as it reached, the same 
with that of Religion, nor had Reason discovered it but by her instruction. yet when 
she had once been taught it, she clearly saw that it was right; and Pride had sometimes 
incited her to declare that she discovered it herself, and persuaded her to offer herself 
as a guide to Religion; whom after many vain experiments she found it her highest 
privilege to follow. Reason was however at last well instructed in part of the way, and 
appeared to teach it with some success, when her precepts were not misrepresented by 
Passion, or her influence overborne by Appetite. But neither of these enemies was she 
able to resist. when Passion seized upon her votaries, she seldom attempted opposition: 
she seemed indeed to contend with more vigour against Appetite, but was generally 
overwearied in the contest; and if either of her opponents had confederated with habit, 
her authority was wholly at an end. when habit endeavoured to captivate the votaries of 
Religion, she grew by slow degrees, and gave time to escape; but in seizing the unhappy 
followers of Reason, she proceeded as one that had nothing to fear, and enlarged her 
size, and doubled her chains without intermission, and without reserve. 
Of those who forsook the directions of Reason, some were led aside by the whispers 
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of Ambition, who was perpetually pointing to stately palaces, situated on eminences 
on either side, recounting the delights of affluence, and boasting the security of power. 
They were easily persuaded to follow her, and habit quickly threw her chains upon 
them; they were soon convinced of the folly of their choice, but few of them attempted 
to return. Ambition led them forward from precipice to precipice, where many fell and 
were seen no more. Those that escaped were, after a long series of hazards, generally 
delivered over to Avarice, and enlisted by her in the service of Tyranny, where they 
continued to heap up gold till their patrons or their heirs pushed them headlong at last 
into the caverns of Despair. 
Others were enticed by Intemperance to ramble in search of those fruits that hung 
over the rocks, and filled the air with their fragrance. I observed, that the habits which 
hovered about these soon grew to an enormous size, nor were there any who less 
attempted to return to Reason, or sooner sunk into the gulfs that lay before them. when 
these first quitted the road, Reason looked after them with a frown of contempt, but 
had little expectations of being able to reclaim them; for the bowl of intoxication was 
of such qualities as to make them lose all regard but for the present moment; neither 
hope nor Fear could enter their retreats; and habit had so absolute a power, that even 
conscience, if Religion had employed her in their favour, would not have been able to 
force an entrance. 
There were others whose crime it was rather to neglect Reason than to disobey her; and 
who retreated from the heat and tumult of the way, not to the bowers of Intemperance, 
but to the maze of Indolence. They had this peculiarity in their condition, that they 
were always in sight of the Road of Reason, always wishing for her presence, and always 
resolving to return tomorrow. In these was most eminently conspicuous the subtlety of 
habit, who hung imperceptible shackles upon them, and was every moment leading 
them farther from the road, which they always imagined that they had the power of 
reaching. They wandered on from one double of the labyrinth to another with the chains 
of habit hanging secretly upon them, till, as they advanced, the flowers grew paler, 
and the scents fainter; they proceeded in their dreary march without pleasure in their 
progress, yet without power to return; and had this aggravation above all others, that 
they were criminal but not delighted. The drunkard for a time laughed over his wine; the 
ambitious man triumphed in the miscarriage of his rival; but the captives of Indolence 
had neither superiority nor merriment. Discontent lowered in their looks, and Sadness 
hovered round their shades; yet they crawled on reluctant and gloomy, till they arrived 
at the depth of the recess, varied only with poppies and nightshade, where the dominion 
of Indolence terminates, and the hopeless wanderer is delivered up to Melancholy; the 
chains of habit are rivetted for ever; and Melancholy, having tortured her prisoner for a 
time, consigns him at last to the cruelty of Despair. 
while I was musing on this miserable scene, my protector called out to me, “Remember, 
Theodore, and be wise, and let not habit prevail against thee.” I started, and beheld 
myself surrounded by the rocks of Teneriffe: the birds of light were singing in the trees, 
and the glances of the morning darted upon me. 
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[3] Elizabeth Carter, “Religion and Superstition. A Vision” (1750)

Methought I was in the midst of a very entertaining set of company, and extremely 
delighted in attending to a lively conversation, when on a sudden I perceived one of the 
most shocking figures imagination can frame, advancing towards me. She was drest in 
black, her skin was contracted into a thousand wrinkles, her eyes deep sunk in her head, 
and her complexion pale and livid as the countenance of death. her looks were filled 
with terror and unrelenting severity, and her hands armed with whips and scorpions. 
As soon as she came near, with a horrid frown, and a voice that chilled my very blood, 
she bid me follow her. I obeyed, and she led me through rugged paths, beset with briars 
and thorns, into a deep solitary valley. wherever she passed the fading verdure withered 
beneath her steps; her pestilential breath infected the air with malignant vapours, 
obscured the lustre of the sun, and involved the fair face of heaven in universal gloom. 
Dismal howlings resounded through the forest, from every baleful tree the night–raven 
uttered his dreadful note, and the prospect was filled with desolation and horror. In 
the midst of this tremendous scene my execrable guide addressed me in the following 
manner:
“Retire with me, O rash unthinking mortal, from the vain allurements of a deceitful 
world, and learn that pleasure was not designed the portion of human life. Man was 
born to mourn and to be wretched; this is the condition of all below the stars, and 
whoever endeavours to oppose it acts in contradiction to the will of heaven. Fly then 
from the fatal enchantments of youth and social delight, and here consecrate thy solitary 
hours to lamentation and woe. Misery is the duty of all sublunary beings, and every 
enjoyment is an offence to the Deity, who is to be worshipped only by the mortification 
of every sense of pleasure, and the everlasting exercise of sighs and tears.”
This melancholy picture of life quite sunk my spirits, and seemed to annihilate every 
principle of joy within me. I threw myself beneath a blasted yeugh, where the winds blew 
cold and dismal round my head, and dreadful apprehensions chilled my heart. here I 
resolved to lie till the hand of death, which I impatiently invoked, should put an end to 
the miseries of a life so deplorably wretched. In this sad situation I spied on one hand 
of me a deep muddy river, whose heavy waves rolled on in slow sullen murmurs. here 
I determined to plunge, and was just upon the brink, when I found myself suddenly 
drawn back. I turned about, and was surprized by the sight of the loveliest object I 
had ever beheld. The most engaging charms of youth and beauty appeared in all her 
form; effulgent glories sparkled in her eyes, and their awful splendors were softened 
by the gentlest looks of compassion and peace. At her approach, the frightful spectre, 
who had before tormented me, vanished away, and with her all the horrors she had 
caused. The gloomy clouds brightened into chearful sun–shine, the groves recovered 
their verdure, and the whole region looked gay and blooming as the garden of Eden. I 
was quite transported at this unexpected change, and reviving pleasure began to glad 
my thoughts, when, with a look of inexpressible sweetness, my beauteous deliverer thus 
uttered her divine instructions:
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“My name is Religion, I am the offspring of Truth and Love, and the parent of 
Benevolence, hope, and Joy. That monster from whose power I have freed you is called 
Superstition, she is the child of Discontent, and her followers are Fear and Sorrow. Thus 
different as we are, she has often the insolence to assume my name and character, and 
seduces unhappy mortals to think us the same, till she, at length, drives them to the 
borders of Despair, that dreadful abyss into which you were just going to sink.
“Look round and survey the various beauties of this globe, which heaven has destined 
for the seat of the human race, and consider whether a world thus exquisitely framed 
could be meant for the abode of misery and pain. For what end has the lavish hand of 
Providence diffused such innumerable objects of delight, but that all might rejoice in the 
privilege of existence, and be filled with gratitude to the beneficent author of it? Thus 
to enjoy the blessings he has sent, is virtue and obedience; and to reject them merely as 
means of pleasure, is pitiable ignorance, or absurd perverseness; the proper tendency of 
every rational being, from the highest order of raptured seraphs, to the meanest rank 
of men, is to rise incessantly from lower degrees of happiness to higher. They have each 
faculties assigned them for various orders of delights.”
“what, cried I, is this the language of Religion? Does she lead her votaries through 
flowery paths, and bid them pass an unlaborious life? where are the painful toils of 
virtue, the mortifications of penitents, the self–denying exercises of saints and heroes?”
“The true enjoyments of a reasonable being,” answered she mildly, “do not consist in 
unbounded indulgence, or luxurious ease, in the tumult of passions, the languor of 
indolence, or the flutter of light amusements. yielding to immoral pleasure corrupts the 
mind, living to animal and trifling ones debases it; both in their degree disqualify it for 
its genuine good, and consign it over to wretchedness. whoever would be really happy 
must make the diligent and regular exercise of his superior powers his chief attention, 
adoring the perfections of his Maker, expressing good–will to his fellow–creatures, 
cultivating inward rectitude. To his lower faculties he must allow such gratifications 
as will, by refreshing him, invigorate his nobler pursuits. In the regions inhabited by 
angelic natures, unmingled felicity for ever blooms, joy flows there with a perpetual and 
abundant stream, nor needs there any mound to check its course. Beings conscious of 
a frame of mind originally diseased, as all the human race has cause to be, must use the 
regimen of a stricter self government. whoever has been guilty of voluntary excesses, 
must patiently submit both to the painful workings of nature, and needful severities 
of medicine in order to his cure. Still he is entitled to a moderate share of whatever 
alleviating accommodations this fair mansion of his merciful parent affords, consistent 
with his recovery. And in proportion as this recovery advances, the liveliest joy will 
spring from his secret sense of an amended and improved heart. — So far from the 
horrors of despair is the condition even of the guilty. — Shudder, poor mortal, at the 
thought of that gulph into which thou wast but now going to plunge.”
“while the most faulty have every encouragement to amend, the more innocent soul 
will be supported with still sweeter consolations under all its experience of human 
infirmities; supported by the gladdening assurances that every sincere endeavour to 
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out–grow them, shall be assisted, accepted and rewarded. To such a one the lowliest 
self–abasement is but a deep laid foundation for the most elevated hopes; since they 
who faithfully examine and acknowledge what they are, shall be enabled under my 
conduct to become what they desire. The christian and the hero are inseparable; and to 
the aspirings of unassuming trust, and filial confidence, are set no bounds. To him who 
is animated with a view of obtaining approbation from the Sovereign of the Universe, 
no difficulty is insurmountable. Secure in this pursuit of every needful aid, his conflict 
with the severest pains and trials, is little more than the vigorous exercises of a mind 
in health. his patient dependence on that Providence which looks through all eternity, 
his silent resignation, his ready accommodation of his thoughts and behaviour to its 
inscrutable ways, is at once the most excellent sort of self–denial, and a source of the 
most exalted transports. Society is the true sphere of human virtue. In social active life, 
difficulties will perpetually be met with; restraints of many kinds will be necessary; and 
studying to behave right in respect of these is a discipline to the human heart, useful to 
others, and improving to itself. Suffering is no duty but where it is necessary to avoid 
guilt, or to do good; nor pleasure a crime, but where it strengthens the influence of bad 
inclinations, or lessens the generous activity of virtue. The happiness allotted to man 
in his present state, is indeed faint and low compared with his immortal prospects and 
noble capacities; but yet whatever portion of it the distributing hand of heaven offers to 
each individual, is a needful support and refreshment for the present moment, so far as 
it may not hinder the attaining of his final destination.
“Return then with me from continual misery to moderate enjoyment, and grateful 
alacrity. Return from the contracted views of solitude to the proper studies of a relative 
and dependent being. Religion is not confined to cells and closets, nor restrained to sullen 
retirement. These are the gloomy doctrines of Superstition, by which she endeavours to 
break those chains of benevolence and social affection, that link the welfare of every 
particular with that of the whole. Remember that the greatest honour you can pay to the 
author of your being is by such a chearful behaviour, as discovers a mind satisfied with 
his dispensations.”
here my preceptress paused, and I was going to express my acknowledgment for her 
discourse, when a ring of bells from the neighbouring village, and a new–risen sun 
darting his beams through my windows, awaked me. 

[4] Anna Laetitia Barbauld, “Тhe Hill of Science. A Vision” (1773)

In that season of the year when the serenity of the sky, the various fruits which cover 
the ground, the discoloured foliage of the trees, and all the sweet, but fading graces of 
inspiring autumn, open the mind to benevolence, and dispose it for contemplation; I 
was wandering in a beautiful and romantic country, till curiosity began to give way to 
weariness; and I sat me down on the fragment of a rock overgrown with moss, where 
the rustling of the falling leaves, the dashing of waters, and the hum of the distant city, 
soothed my mind into the most perfect tranquility, and sleep insensibly stole upon me, 



417

„ГОРА ВЕЖЕСТВА И ИСТИНЕ“ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА (ИЗВОР И КОМЕНТАР) 

as I was indulging the agreeable reveries which the objects around me naturally inspired.
I immediately found myself in a vast extended plain, in the middle of which arose a 
mountain higher than I had before any conception of. It was covered with a multitude 
of people, chiefly youth; many of whom pressed forwards with the liveliest expression 
of ardor in their countenance, though the way was in many places steep and difficult. I 
observed, that those who had but just begun to climb the hill, thought themselves not 
far from the top; but as they proceeded, new hills were continually rising to their view, 
and the summit of the highest they could before discern, seemed but the foot of another, 
till the mountain at length appeared to lose itself in the clouds. As I was gazing on these 
things with astonishment, my good genius suddenly appeared. The mountain before 
thee, said he, is the hill of science. On the top is the temple of Truth, whose head is 
above the clouds, and a veil of pure light covers her face. Observe the progress of her 
votaries; be silent, and attentive.
I saw that the only regular approach to the mountain was by a gate, called the gate of 
languages. It was kept by a woman of a pensive and thoughtful appearance, whose lips 
were continually moving, as though she repeated something to herself. her name was 
memory. On entering this first enclosure, I was stunned with a confused murmur of 
jarring voices, and dissonant sounds; which increased upon me to such a degree, that I 
was utterly confounded, and could compare the noise to nothing but the confusion of 
tongues at Babel. The road was also rough and stony; and rendered more difficult by 
heaps of rubbish, continually tumbled down from the higher parts of the mountain; 
and broken ruins of antient buildings, which the travellers were obliged to climb over at 
every step; insomuch that many, disgusted with so rough a beginning, turned back and 
attempted the mountain no more: while others, having conquered this difficulty, had no 
spirits to ascend further, and sitting down on some fragment of the rubbish, harangued 
the multitude below with the greatest marks of importance and self–complacency.
About half way up the hill, I observed on each side the path a thick forest covered with 
continual fogs, and cut into labyrinths, cross alleys, and serpentine walks, entangled 
with thorns and briars. This was called the wood of error: and I heard the voices of many 
who were lost up and down in it, calling to one another, and endeavouring in vain to 
extricate themselves. The trees in many places shot their boughs over the path, and a 
thick mist often rested on it; yet never so much but that it was discernible by the light 
which beamed from the countenance of truth.
In the pleasantest part of the mountain were placed the bowers of the Muses, whose 
office it was to cheer the spirits of the travellers, and encourage their fainting steps with 
songs from their divine harps. Not far from hence were the fields of fiction, filled with 
a variety of wild flowers springing up in the greatest luxuriance, of richer scents and 
brighter colours than I had observed in any other climate. And near them was the dark 
walk of allegory, so artificially shaded, that the light at noon–day was never stronger 
than that of a bright moon–shine. This gave it a pleasingly romantic air for those who 
delighted in contemplation. The paths and alleys were perplexed with intricate windings, 
and were all terminated with the statue of a Grace, a Virtue, or a Muse.
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After I had observed these things, I turned my eyes towards the multitudes who 
were climbing the steep ascent, and observed amongst them a youth of a lively look, a 
piercing eye, and something fiery and irregular in all his motions. his name was genius. 
he darted like an eagle up the mountain, and left his companions gazing after him 
with envy and admiration: but his progress was unequal, and interrupted by a thousand 
caprices. when Pleasure warbled in the valley he mingled in her train. when Pride 
beckoned him towards the precipice he ventured to the tottering edge. he delighted 
in devious and untried paths; and made so many excursions from the road that his 
feebler companions often outstripped him. I observed that the Muses beheld him with 
partiality; but Truth often frowned and turned aside her face. while Genius was thus 
wasting his strength in eccentric flights, I saw a person of a very different appearance 
named application. he crept along with a slow and unremitting pace, his eyes fixed on 
the top of the mountain, patiently removing every stone that obstructed his way, till he 
saw most of those below him who had at first derided his slow and toilsome progress. 
Indeed there were few who ascended the hill with equal and uninterrupted steadiness; 
for beside the difficulties of the way, they were continually sollicited to turn aside by a 
numerous crowd of Appetites, Passions, and Pleasures, whose importunity, when they 
had once complied with, they became less and less able to resist; and though they often 
returned to the path, the asperities of the road were more severely felt, the hill appeared 
more steep and rugged, the fruits which were wholsome and refreshing seemed harsh 
and ill–tasted, their sight grew dim, and their feet tript at every little obstruction.
I saw, with some surprise, that the Muses, whose business was to cheer and encourage 
those who were toiling up the ascent, would often sing in the bowers of Pleasure, and 
accompany those who were enticed away at the call of the Passions. They accompanied 
them, however, but a little way, and always forsook them when they lost sight of the 
hill. The tyrants then doubled their chains upon the unhappy captives, and led them 
away without resistance to the cells of Ignorance, or the mansions of Misery. Amongst 
the innumerable seducers, who were endeavouring to draw away the votaries of Truth 
from the path of Science, there was one, so little formidable in her appearance, and so 
gentle and languid in her attempts, that I should scarcely have taken notice of her, but 
for the numbers she had imperceptibly loaded with her chains. Indolence (for so she 
was called) far from proceeding to open hostilities, did not attempt to turn their feet 
out of the path, but contented herself with retarding their progress; and the purpose she 
could not force them to abandon, she persuaded them to delay. her touch had a power 
like that of the Torpedo, which withered the strength of those who came within its 
influence. her unhappy captives still turned their faces towards the temple, and always 
hoped to arrive there; but the ground seemed to slide from beneath their feet, and they 
found themselves at the bottom before they suspected they had changed their place. 
The placid serenity which at first appeared in their countenance, changed by degrees 
into a melancholy languor, which was tinged with deeper and deeper gloom as they 
glided down the stream of insignificance; a dark and sluggish water, which is curled by 
no breeze, and enlivened by no murmur, till it falls into a dead sea, where the startled 
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passengers are awakened by the shock, and the next moment buried in the gulph of 
oblivion.
Of all the unhappy deserters from the paths of Science, none seemed less able to return 
than the followers of Indolence. The captives of Appetite and Passion could often seize 
the moment when their tyrants were languid or asleep to escape from their enchantment; 
but the dominion of Indolence was constant and unremitted, and seldom resisted till 
resistance was in vain.
After contemplating these things, I turned my eyes towards the top of the mountain, 
where the air was always pure and exhilerating, the path shaded with laurels and other 
ever–greens, and the effulgence which beamed from the face of the Goddess seemed to 
shed a glory round her votaries. happy, said I, are they who are permitted to ascend the 
mountain! — but while I was pronouncing this exclamation with uncommon ardour, I 
saw standing beside me a form of diviner features and a more benign radiance. happier, 
said she, are those whom virtue conducts to the mansions of content! what, said I, 
does Virtue then reside in the vale? I am found, said she, in the vale, and I illuminate 
the mountain. I cheer the cottager at his toil, and inspire the sage at his meditation. I 
mingle in the crowd of cities, and bless the hermit in his cell. I have a temple in every 
heart that owns my influence; and to him that wishes for me I am already present. 
Science may raise you to eminence, but I alone can guide you to felicity! while the 
Goddess was thus speaking, I stretched out my arms towards her with a vehemence 
which broke my slumbers. The chill dews were falling around me, and the shades of 
evening stretched over the landscape. I hastened homeward, and resigned the night to 
silence and meditation. 

[5] Samuel Taylor Coleridge, “Superstition, Religion, Atheism. An Allegoric Vision” 
([1795] 1811)

A feeling of sadness, a peculiar melaneholy, is wont to take possession of me alike in 
Spring and in Autumn. But in Spring it is the melancholy of hope: in Autumn it is the 
melancholy of Resignation. As I was journeying on foot through the Appennine, I fell in 
with a pilgrim in whom the Spring and the Autumn and the Melancholy of both seemed 
to have combined. In his discourse there were the freshness and the colours of April:

Qual ramicel a ramo,
Tal da pensier pensiero
In lui germogliava.

But as I gazed on his whole form and figure, I bethought me of the not unlovely decays, 
both of age and of the late season, in the stately elm, after the clusters have been plucked 
from its entwining vines, and the vines are as bands of dried withies around its trunk 
and branches. Even so there was a memory on his smooth and ample forehead, which 
blended with the dedication of his steady eyes, that still looked — I know not whether 
upward, or far onward, or rather to the line of meeting where the sky rests upon the 
distance. But how may I express that dimness of abstraction which lay on the lustre of 
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the pilgrim’s eyes like the flitting tarnish from the breath of a sigh on a silver mirror! and 
which accorded with their slow and reluctant movement, whenever he turned them to 
any object on the right hand or on the left? It seemed, methought, as if there lay upon 
the brightness a shadowy presence of disappointments now unfelt, but never forgotten. 
It was at once the melancholy of hope and of resignation.
we had not long been fellow–travellers, ere a sudden tempest of wind and rain forced us 
to seek protection in the vaulted door–way of a lone chapelry; and we sate face to face 
each on the stone bench alongside the low, weather–stained wall, and as close as possible 
to the massy door.
After a pause of silence: even thus, said he, like two strangers that have fled to the same 
shelter from the same storm, not seldom do Despair and hope meet for the first time 
in the porch of Death! All extremes meet, I answered; but yours was a strange and 
visionary thought. The better then doth it beseem both the place and me, he replied. 
From a Visionary wilt thou hear a Vision? Mark that vivid flash through this torrent 
of rain! Fire and water. Even here thy adage holds true, and its truth is the moral of my 
Vision. I entreated him to proceed. Sloping his face toward the arch and yet averting 
his eye from it, he seemed to seek and prepare his words: till listening to the wind that 
echoed within the hollow edifice, and to the rain without,
which stole on his thoughts with its two–fold sound,
The clash hard by and the murmur all round,
he gradually sank away, alike from me and from his own purpose, and amid the gloom 
of the storm and in the duskiness of that place, he sate like an emblem on a rich man’s 
sepulchre, or like a mourner on the sodded grave of an only one — an aged mourner, 
who is watching the waned moon and sorroweth not. Starting at length from his brief 
trance of abstraction, with courtesy and an atoning smile he renewed his discourse, and 
commenced his parable.
During one of those short furloughs from the service of the body, which the soul may 
sometimes obtain even in this its militant state, I found myself in a vast plain, which 
I immediately knew to be the Valley of Life. It possessed an astonishing diversity of 
soils: here was a sunny spot, and there a dark one, forming just such a mixture of 
sunshine and shade, as we may have observed on the mountains’ side in an April day, 
when the thin broken clouds are scattered over heaven. Almost in the very entrance 
of the valley stood a large and gloomy pile, into which I seemed constrained to enter. 
Every part of the building was crowded with tawdry ornaments and fantastic deformity. 
On every window was portrayed, in glaring and inelegant colours, some horrible 
tale, or preternatural incident, so that not a ray of light could enter, untinged by the 
medium through which it passed. The body of the building was full of people, some of 
them dancing, in and out, in unintelligible figures, with strange ceremonies and antic 
merriment, while others seemed convulsed with horror, or pining in mad melancholy. 
Intermingled with these, I observed a number of men, clothed in ceremonial robes, who 
appeared now to marshal the various groups, and to direct their movements; and now 
with menacing countenances, to drag some reluctant victim to a vast idol, framed of 
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iron bars intercrossed, which formed at the same time an immense cage, and the shape 
of a human colossus.
I stood for a while lost in wonder what these things might mean; when lo! one of the 
directors came up to me, and with a stern and reproachful look bade me uncover 
my head, for that the place into which I had entered was the temple of the only true 
Religion, in the holier recesses of which the great Goddess personally resided. himself 
too he bade me reverence, as the consecrated minister of her rites. Awestruck by the 
name of Religion, I bowed before the priest, and humbly and earnestly intreated him 
to conduct me into her presence. he assented. Offerings he took from me, with mystic 
sprinklings of water and with salt he purified, and with strange sufflations he exorcised 
me; and then led me through many a dark and winding alley, the dew–damps of which 
chilled my flesh, and the hollow echoes under my feet, mingled, methought, with 
moanings, affrighted me. At length we entered a large hall, without window, or spiracle, 
or lamp. The asylum and dormitory it seemed of perennial night — only that the walls 
were brought to the eye by a number of self–luminous inscriptions in letters of a pale 
sepulchral light, which held strange neutrality with the darkness, on the verge of which 
it kept its rayless vigil. I could read them, methought; but though each of the words 
taken separately I seemed to understand, yet when I took them in sentences, they were 
riddles and incomprehensible. As I stood meditating on these hard sayings, my guide 
thus addressed me — “Read and believe: these are mysteries!” — At the extremity of the 
vast hall the Goddess was placed. her features, blended with darkness, rose out to my 
view, terrible, yet vacant. I prostrated myself before her, and then retired with my guide, 
soul–withered, and wondering, and dissatisfied.
As I re–entered the body of the temple I heard a deep buzz as of discontent. A few 
whose eyes were bright, and either piercing or steady, and whose ample foreheads, 
with the weighty bar, ridge–like, above the eyebrows, bespoke observation followed 
by meditative thought; and a much larger number, who were enraged by the severity 
and insolence of the priests in exacting their offerings, had collected in one tumultuous 
group, and with a confused outcry of “This is the Temple of Superstition!” after much 
contumely, and turmoil, and cruel mal–treatment on all sides, rushed out of the pile: 
and I, methought, joined them.
we speeded from the Temple with hasty steps, and had now nearly gone round half the 
valley, when we were addressed by a woman, tall beyond the stature of mortals, and 
with a something more than human in her countenance and mien, which yet could by 
mortals be only felt, not conveyed by words or intelligibly distinguished. Deep reflection, 
animated by ardent feelings, was displayed in them: and hope, without its uncertainty, 
and a something more than all these, which I understood not, but which yet seemed to 
blend all these into a divine unity of expression. her garments were white and matronly, 
and of the simplest texture. we inquired her name. “My name,” she replied, “is Religion.”
The more numerous part of our company, affrighted by the very sound, and sore from 
recent impostures or sorceries, hurried onwards and examined no farther. A few of 
us, struck by the manifest opposition of her form and manners to those of the living 
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Idol, whom we had so recently abjured, agreed to follow her, though with cautious 
circumspection. She led us to an eminence in the midst of the valley, from the top of 
which we could command the whole plain, and observe the relation of the different 
parts to each other, and of each to the whole, and of all to each. She then gave us an optic 
glass which assisted without contradicting our natural vision, and enabled us to see far 
beyond the limits of the Valley of Life; though our eye even thus assisted permitted us 
only to behold a light and a glory, but what we could not descry, save only that it was, 
and that it was most glorious.
And now with the rapid transition of a dream, I had overtaken and rejoined the more 
numerous party, who had abruptly left us, indignant at the very name of religion. They 
journied on, goading each other with remembrances of past oppressions, and never 
looking back, till in the eagerness to recede from the Temple of Superstition they had 
rounded the whole circle of the valley. And lo! there faced us the mouth of a vast cavern, 
at the base of a lofty and almost perpendicular rock, the interior side of which, unknown 
to them and unsuspected, formed the extreme and backward wall of the Temple. An 
impatient crowd, we entered the vast and dusky cave, which was the only perforation 
of the precipice. At the mouth of the cave sate two figures; the first, by her dress and 
gestures, I know to be Sensuality; the second form, from the fierceness of his demeanour, 
and the brutal scornfulness of his looks, declared himself to be the monster Blasphemy. 
he uttered big words, and yet ever and anon I observed that he turned pale at his own 
courage. we entered. Some remained in the opening of the cave, with the one or the 
other of its guardians. The rest, and I among them, pressed on, till we reached an ample 
chamber, that seemed the centre of the rock. The climate of the place was unnaturally 
cold.
In the furthest distance of the chamber sate an old dim–eyed man, poring with a 
microscope over the torso of a statue which had neither basis, nor feet, nor head; but 
on its breast was carved Nature! To this he continually applied his glass, and seemed 
enraptured with the various inequalities which it rendered visible on the seemingly 
polished surface of the marble. — yet evermore was this delight and triumph followed by 
expressions of hatred, and vehement railing against a Being, who yet, he assured us, had 
no existence. This mystery suddenly recalled to me what I had read in the holiest recess 
of the temple of Superstition. The old man spake in divers tongues, and continued to 
utter other and most strange mysteries. Among the rest he talked much and vehemently 
concerning an infinite series of causes and effects, which he explained to be — a string 
of blind men, the last of whom caught hold of the skirt of the one before him, he of the 
next, and so on till they were all out of sight; and that they all walked infallibly straight, 
without making one false step though all were alike blind. Methought I borrowed 
courage from surprise, and asked him — who then is at the head to guide them? he 
looked at me with ineffable contempt, not unmixed with an angry suspicion, and then 
replied, “No one.” The string of blind men went on for ever without any beginning; 
for although one blind man could not move without stumbling, yet infinite blindness 
supplied the want of sight. I burst into laughter, which instantly turned to terror — for 
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as he started forward in rage, I caught a glimpse of him from behind; and lo! I beheld a 
monster bi–form and Janus–headed, in the hinder face and shape of which I instantly 
recognised the dread countenance of Superstition — and in the terror I awoke. 
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DOSITEJ OBRADOVIĆ’S “GORA VEŽESTVA I ISTINE”
(SOURcES AND cOMMENTARy)

Summary

This paper deals with the source of Dositej Obradović’s story (dream–vision) (1793) 
as well as with the circle of English and Scottish Enlightenment and Unitarian intellectuals of 
18th and 19th century London: A. L. Barbauld, E. carter, S. Johnson, J. Spense, S. T. coleridge. 
The paper explores Dositej’s translation–adaptation “Gora vežestva i istine” as a part of the 
European Enlightenment literary context where the literary device known as dream–vision was 
used to present various ideas, usually of a philosophical nature. An appendix reporting all of 
the sources appears at the end of the paper.
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Дејан В. Ајдачић (1959)            УДК: 821.163.41–31.09 Stojković A.
Београд – Кијев

О ПОГЛЕДУ НА СВЕТ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА У ДЕЛУ  
Кандор или откровеније египетских таин (1800) 

У раду ће бити анализиране идеје Атанасија Стојковића, 
класицистичког песника и предромантичарског романописца, у његовом 
прозном делу Кандор или откровеније египетских таин (1800). У овој „бајци 
о анђелу–пустињаку“ (Дамјанов), иницијацијском роману (Радуловић) 
преплићу се различити идејни токови рационалистичког просветитељства 
с пантеизмом, монотеистичка веровања и езотеричка масонска учења. 

атанасије Стојковић, српски роман, иницијација, монотеизам, 
пантеизам, масонство, просветитељство, добро и зло, двојност људске 
природе, историја идеја.

Атанасије Стојковић (Рума 1773 – Петроград 1832), српски класицисти-
чки песник, предромантичарски романописац, своја дела – романе Кандор, 
аристид и Наталија, приручник Сербскій секретаръ и тротомни уџбеник 
Физика објавио је у Будиму у кратком периоду од 1800. до 1803. године. У Руској 
империји је предавао на Харковском универзитету природњачке науке од 1803, 
а доцније је заузимао и положај декана и (двапут) ректора тог универзитета. Био 
је изабран за члана Руске академије наука и стекао висока царска одликовања. 

О књижевном раду Атанасија Стојковића писали су Јован Радонић 
у биографској студији објављеној 1953. године и неколицина књижевних 
историчара. У монографији Српски роман и већ класичној историји српске 
књижевности Јован Деретић оцењује и Стојковићева дела. Милорад Павић у 
књизи Књижевни токови српског предромантизма помиње Стојковића као 
аутора првих изворних романа српског предромантизма: 
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То су романи угледног класицистичког песника Атанасија 
Стојковића, који ce у својој прози (мада ce трагови Хорација могу 
срести и ту) удаљава од класицистичког стила и даје прве романе 
српског предромантизма: филозофски роман Кандор или откровеније 
египетских таин (1800) и сентиментални идилично–дидактични роман 
аристид и Наталија (1801). Кандор носи трагове читања Волтерове 
прозе, а аристид и Наталија могу ce назвати и лирским романом који je 
делимично остварен у епистоларној форми. Источњачки колорит и укус за 
тајанствену повест чине ова дела предромантичком прозом. Унутрашњи 
свет осећања и природа стоје у аристиду и Наталији у хармоничном 
међудејству и чине специфични штимунг романа највреднијом његовом 
компонентом, док ce у Кандору излива нешто од тајанства Стојковићевих 
песничких плачева над Јованом Рајићем (Павић). 
О Стојковићевом делу писао је опширније Сава Дамјанов; у књизи Корени 

српске фантастике ово дело назива бајком о анђелу–пустињаку и посвећује 
пажњу фантастичким елементима у Кандору. 

Један од стварно не–фантастичких аспеката овог Стојковићевог 
дела (тј. текстуални слој који не функционише као такав само до појаве 
фантастичког кључа) представља управо његова друга структурна 
парадигма: просветитељско–есејистички слој, који егзистира као 
чисто дискурзивна експликација (у популарном виду) основних 
филозофских и научних сазнања о свету. Међутим, за разлику од 
типичне просветитељско–дидактичке литературе, овде то популарно 
преношење (излагање) рационалистичког знања није представљено 
(и не функционише) као чист рационални чин, лишен сваке сакралне 
или мистичне димензије. Овде је пре реч о увођењу у мистериј знања, 
о некој врсти иницијацијског чина где је ученик мање ђак–васпитаник 
школованог и образованог ментoра (по просветитељском моделу 
приватног учитеља што држи „кондиције“), а много више посвећеник 
окружен велом тајни, који му се — под Учитељевим руководством — 
постепено разгрће, и он се полако приближава просветљењу (што овде 
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значи — сазнању основних истина о природи, човеку и свету), да би му се, 
најзад, разоткрила и највећа, последња тајна — само Учитељево небеско 
порекло (што, још једном, читавом процесу придодаје извесну сакралну, 
мистичку и натприродну боју). У ствари, овај мистеријски карактер 
увођења у рационално знање, мистеријска аура која окружује тај 
рационалистички просветитељско–есејистички слој (а коју наговештава 
и поднаслов дела: „Откровеније египетских таин“), резултат је његове 
интеракције са фантастичком романескном парадигмом, тј. целовитог 
дејства те парадигме, њеног прожимања целокупне текстуалне мреже 
Кандора (Дамјанов: 92–93).
Немања Радуловић понудио је проширења и утанчавања Стојковићевих 

идеја у првом српском роману у својој студији о Кандору као иницијацијском 
роману (Радуловић) и делу које има сличности с данас заборављеним делом 
Карла фон Екартсхаузена Костијево путовање:

Као и Кандора, и јунака Екартсхаузеновог романа, принца Костија, 
пустињак уводи у храм мудрости. Касније је јунак посвећен у пирамиди 
у Мемфису. У роману немачког аутора се као и у Кандору наглашава 
протицање дана, излажење сунца, подневни часови (Радуловић: 22–23).
Пуни наслов дела је Кандор или откровеније египетских таин от 

Атанасија Стојковића СС. НН. и Философии Доктора, и Јенскаго естество 
испитателнаго содружества члена дејствителнаго. Књига је објављена у 
Будиму 1800. године у Славено–Сербској печатњи Краљевског Всеучилишта 
Пештанског, с ненумерисаним страницама, и садржи посвету и предисловие, а 
пред приповедним текстом се налази графика с представом малог врта ограђеног 
оградом и високим кедровима. У тексту романа, написаном мешавином 
„словенског“ и „сербског“ језика на 87 страница, измењују се приповедање 
о чудесном доласку и боравку младога Кандора у врту анђела, филозофско– 
поучни, проповеднички говори и похвално молитвени стихови. Избор 
славеносербског језика и заморно моралистички фрагменти с много понављања 
нису привукли генерације нових читалаца, па је ова књига, први роман у српској 
култури, до дана данашњег остала објављена само у првом издању. А ово дело 

О ПОГЛЕДУ НА СВЕТ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА У ДЕЛУ КаНДор ...
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заслужује пажњу, јер је упркос недостацима књижевног стила, приповедање о 
Кандору занимљиво са становишта историје идеја.

У књизи се представља одлука двадесетдвогодишњег младића Кандора 
да напусти родни крај у потрази за тајнама мудраца из Мемфиса. Он одлази 
на брдо крај града и тамо среће старца белоснежне браде до појаса и седе косе 
преко рамена, с књигом у једној и свећом у другој руци. Видевши младићеву 
жеђ за истином, чудесни старац му заказује поновни сусрет. Кандор опет 
долази код старца и улази с њим у шуму. Све теже се пробијају кроз густиш, 
све док им се не отворе врата која воде кроз дрворед кедара у вертоград. Тамо, у 
амфитеатру, започињу поучавања која се настављају у тамној соби а завршавају 
у храму премудрости. Старац говори младићу да истина није везана за један 
град или место, већ да је свеприсутна за оне који умеју да је препознају. Мудри 
учитељ истиче да главна начела људског делања треба да буду добродетељ и 
саможртвовање за добро других. После низа разговора приближава се крај 
младићевог боравка у чудесном свету. Пред сам растанак, седи старац се 
претвара у младоликог анђела који говори Кандору да ће га убудуће пратити и 
штитити. Чудесан простор вертограда и анђео ишчезавају, а Кандор остаје на 
обичном пољу и изговара молитвене похвале Творцу.

Атанасије Стојковић је психолошку мотивацију главног јунака повести 
засновао на младости и заинтересованости Кандора за сакривену суштину 
света, али је такву позицију јунака истовремено искористио да читаоцима 
саопшти своје погледе на свет и морална начела у форми приповедања о 
иницијацијском упућивању у тајне постојања. У представљеним погледима он 
је човек свога времена, па се у ставовима и јунака и наратора огледају уверења 
и знања краја 18. века. Сам Стојковић васпитаван је у хришћанском духу, његов 
духовни напредак надгледали су и помагали великодостојници српске цркве, 
Стојковићу се чак отварао пут ка црквеној служби. С друге стране, као студент 
Универзитета у Гетингену он је упознао и најновија тумачења историје природе. 
Рационалистичко–просветитељски и пантеистички погледи укрштају се у 
његовом делу с једнобожачким и езотеријским идејама. 

Управо тај сусрет различитих погледа на свет у Стојковићевом роману 
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доводи до две врсте спојева – до непротивречног уклапања различитих идеја у 
којима се погледи на свет допуњавају без трења и до спојева противречних идеја 
који приморавају аутора да прећуткује или „шавовима“ прикрива видљиве 
разломе између њих. 

Прелаз од барокно–хришћанског погледа на свет у српској култури није 
се одигравао у оштром супротстављању цркве и просветитеља као у Француској 
Дидроа и Волтера. Тако су и водеће личности српске културе с прелома 18. века 
у 19. век – Јован Рајић, Доситеј Обрадовић, Атанасије Стојковић – прошле кроз 
еволуцију ставова од црквено–хришћанских до просветитељских назора.

Творац природе се у Стојковићевом роману сагледава с теистичког 
становишта којим се прославља творац који је саздао и животиње „Отче 
естества… ти си свја твоја твари в радости саздао!“ (79). Али поред прославе 
пренебесног оца, Господа, бога појављује се и рационалистичко–просветитељско 
објашњење природњака о месту Земље у Сунчевом систему у вези с умислом 
Творца. Тако се аргументује постојање невеликог појаса на Земљиној путањи 
око Сунца, ни преблизу Сунца, ни предалеко од њега, тамо где није превруће ни 
прехладно, створеног за Земљу Божјом намером. 

Учење о четири елемента природе – води, ватри, земљи и ваздуху – 
појавило се у старогрчкој филозофији и у средњевековној филозофији. Током 
18. века открића у области природних наука, пре свега у хемији, одгурнула су 
овакве представе у задњи план. „У езотеричким учењима је међутим учење о 
четири елемента задржано. У масонерији, рецимо, неофит при иницијацији 
пролази кроз искушења ватре, воде, земље и ваздуха“ (Радуловић: 30). Масони 
су задржали идеје о четири елемента. Такав мотив у Кандору Радуловић посебно 
истиче, будући да се не очекује од аутора Физике да „заступа концепције које 
наука тада напушта“ (Радуловић: 31). Тумач овог дела пише да се то тиче и 
поделе на три царства: минерално, биљно и животињско, што може бити траг 
масонских погледа у Стојковићевом роману. 

У роману Атанасија Стојковића смењују се описи пасторалних „рајских“ 
простора, описи преживљавања младића, магијски чинови, са есејистичко 
–поучним одломцима каткада мистичним, а каткада заморно поучним. 
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Када Сава Дамјанов пише о есејистичкој, популарно научно филозофској и 
романескно–фантастичкој парадигми Кандора (Дамјанов: 90), ваља им додати 
и парадигму проповедничке поуке. Спој ових различитих стилова, проистеклих 
из рационалистичког величања човекове моћи да разуме свет и ауторове жеље 
да поучи читаоца врховним етичким вредностима, имао је и своје подстицаје у 
делу славних француских савременика. Сава Дамјанов Стојковићевог Кандора 
повезује с типом волтеровског оријентализма у спознавању вечних истина. 
Најславнији просветитељ свога времена свакако је морао имати значајно 
место у лектири Атанасија Стојковића. Просветитељска парадигма је изразито 
присутна у овоме делу, о чему сведоче и његови тумачи. Сасвим је разумљиво да 
су совјетски историчари филозофије Виљницки и Острјанин Стојковићеве идеје 
смештали у оквире материјалистичких идеја (Страшнюк: 14, 31). Чини се да Сава 
Дамјанов пренаглашава просветитељске црте Стојковићевог Кандора, тумачећи 
онострано као „мистеријску ауру“ и „фантастичку романескну парадигму“. 
У Кандору постоји и изразито једнобожачко проповедање, прикривено или 
преиначено у складу с учењима хришћанске цркве, али и читав низ, како показује 
Радуловић, тада помодних езотеријских идеја, а посебно масонских симбола и 
представа (Радуловић). 

Проблем зла. Стојковић се држао просветитељског уверења да је разум 
највеће човеково добро, те да добри поступци произлазе из добрих намера и 
прирођени су разуму. Сходно оваквом погледу на свет, зло настаје у одсуству 
разума. Али у људској природи разум и осећања нису супротстављени, како би 
се могло очекивати, јер, како излаже старац, људи би били несрећни када би 
били разапети између разума и осећања (65). „Разум и благополучије“ одређени 
су Творчевим промислом, то су и поступци људи одређени добрим намерама 
које проистичу из разума. Добродетељ се појављује као императивно испољена 
врлина чињења добра уз саможртвовање које произлази из разума. Разум 
заповеда „всакому неизменно добро творити“, „Должност наша от нас изискујет 
добродетељ паче всего љубити“ (65). Уздизање Разума на највиши ниво огледа 
се и у симболичким представама Разума као светлости огња (83), свеће која 
обасјава мрак те светлости сунца. 
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Чињење добра као императивна дужност човековог делања по 
Стојковићевом мудрацу не произлази из некаквог социјалног договора о 
пожељности добра, већ су односи између људи божјим промислом постављени 
као идеална пројекција високоетичких начела у друштву у коме су људи по 
природи свог разума добри. Наравно, такво сагледавање разуму прирођеног 
добра отвара питање због чега се у Стојковићевом тексту појављује „должност“. 
Ако је Творац усадио у човека разум који по својој природи води добру, онда 
нема потребе да се уводи „дужност“, као императив човековог понашања, који 
изискује да човек љуби добродетељ, нити су потребна правила. А у једном 
фрагменту који претходи наведеним, говори се „да би људство у достојанству 
опстало потребно је једно правило делања – добродетељ“ (48). 

Јасно је да се и Стојковићево дело, као и други просветитељско  
–рационалистички списи који човеков разум као Божје дело повезују с етички 
схваћеним Добром, суочава с проблемом објашњења присуства зла у свету. Ако 
се не допушта да је у самом стварању човека као Божје творевине био присутан 
грех, онда се и испољавање онога што код људи није добро мора објашњавати не 
искушењем или Адамовим и Евиним првородним грехом, већ на други начин. 
Стојковић кроз подучавања необичног старца избегава објашњење порекла зла, 
прелазећи на терен самоостварености и среће оних који се придржавају добра: 
„Добродетељ нас у совести чини срећним“ (48), „Добродетељ и благополучије су 
у согласију“ (75). Али те поуке, којима се у Кандору поручује да је хармоничност 
људског живота повезана са чињењем добра, никако не откривају да ли човеку 
нешто смета у остварењу тог циља. Стојковић очигледно не жели да шире 
разјашњава шта то онемогућава да сви људи увек буду окренути добру. Писац 
ипак не може да сакрије те разлоге, па се они појављују у полуприкривеном 
виду. У проповеднички исказаном савету „добродетељи покорити склоненија 
и чувствителност“ показује се индиректно да се жудње и осећања не покоравају 
беспоговорно разуму и добродетељи која од њега потиче. Двојност људске 
природе се објашњава кроз двојство тела и духа. Кандору старац говори:

Человѣк има две части, тѣло и дух. Тѣлом је он суштество 
чувственое, духом суштество умное. Тѣлом принадлежит естеству нас 

О ПОГЛЕДУ НА СВЕТ АТАНАСИЈА СТОЈКОВИЋА У ДЕЛУ КаНДор ...



436

Дејан в. ајдачић

окружајуштему: духом јест више его узвишен. Тѣлом јест превезат за 
земљу: духом граничит до Божества. (77)
У овим реченицама фигуративно се исказују метафизички осмишљени 

чиниоци кроз које се човек сагледава као биће раздељено на део који припада 
вишим просторима и део који је привезан за Земљу. Тако су у њему сучељена и 
супротстављена два бића: биће осећања и биће разума, једно везано за земљу 
а друго за Божанство. Прирођено двојство човекове природе, онако како га 
мудрац представља, има корене још у платоновској филозофији и хришћанском 
неоплатонизму. У овом фрагменту се двострука везаност човека за Земљу и 
Божанство представља и као припадност и као простор коме се тежи. Морална 
поука наводи Кандора, а у рецепцији саме књиге читаоца, да искористи своју 
близину узвишеном и божанском те и сам да буде благородан и узвишен. 

Стара опозиција тело – дух, појављује се у виду опозиције чувствителност 
– разум. Да је људска природа много сложенија од рационалистичких опозиција, 
сведоче бројне претече и заступници егзистенцијалне филозофије, нихилизма, 
дубинске психологије. Али не треба сметнути с ума да данас већ говоримо и 
о емоционалној интелигенцији, о осећајности разума, психологији знања, 
запретеним коренима разумских ставова. 

У Кандору постоји и сучељавање унутрашњег и спољашњег човека, 
засновано на идејама старијих теозофа, пијетисте Цинцендорфа, Сковороде и 
руских масона (Радуловић: 32): „человек внутрениј јест свободен от всјакаго 
принужденија“ (78), „Внутрениј у нами обитает человек, оно неразрушимо ја“ 
(42).

Стојковић је, наравно, био свестан да у свету постоји и порок. Чињеница 
да старац није говорио о његовом пореклу, не значи да је он превидео и његово 
постојање. То је очигледно, на пример, по речима да се резултати добродетељи и 
порока не могу изгубити у свету моралном као што се у свету физичком ништа не 
губи (49). Ту писац употребљава паралелизам два света, универзалну аналогију 
по којој се начела физичког света потврђују и у духовном свету. Законитост 
физичког света призива се као обавезна и она мора да важи и шире од физичких 
закона, и за појаве духовног и моралног света. Сличну аналогију Стојковић 



437

користи и поводом заступања идеје о вечном кружењу свега, приликом којег се 
ништа никада не губи (53).

За „добродетељ“, награда се не добија на овом, већ на оном свету. 
Добродетељ јест правило, по коему вса дѣла человѣческа 

разсуждавати треба. Њу исполњавати и к далшему совершенству у неј 
ходити разумниј нас обвјазујет закон. Но она на овом свѣту сходно еј 
благополучије ненаходит: мора дакле после оваго живота слѣдовати 
други, у коему би человѣк више и више к добродѣтељи приближаватисја 
могл, и у коему добродѣтељ и благополучие у точнејше согласие 
(Хармонију) дојти морају (74).
Идеја оностране плате за поступке у животу, односи се и на порок и 

вечну казну:
да после оваго другиј нас ожидает живот, да добродетељ, аште и 

терпит горко, славоју тамо вѣнчатисја; да порок ларву своју изгубити, 
слѣдствија безакониј своих вечно оплакивати будет; тако ја себе охрабрим, 
и ободрим множајша зла времена, вѣчних благ ради претерпѣти. Таки 
ја и у гоненоји добродетељи моје штастије и благополучије, а у пороку 
ако би и златан овог свѣта имао вѣнаци цѣлом васеленом заповедао 
величајшее нештастије находим: таки се мени очи у вѣчност отворају и 
ја находим да добродѣтељ једина нас штастливе – вѣчно – сотворити у 
состојанију јест. (49).
Стојковићево виђење људске психологије налази се између филозофије 

природе и особено схваћене једнобожачке религије. Са становишта хришћанске 
цркве, ставови старца–анђела били би јерес. Стојковићев роман не потире до 
крајности хришћанске идеје, већ их, заогрнуте у мистично рухо, исказује без 
симбола препознатљивих на први поглед. Не треба заборављати да је Стојковић 
дуго примао подршку митрополита Стратимировића, да је чак једно време 
намеравао да се посвети духовном животу. 

Осим идеје о оностраној плати за дела у животу, у старчевим речима 
младићу супротстављање и сучељавање добра и зла одвија се и међу онима који 
су злобни, с једне стране, и мудри и праведни, с друге. Постојање зла старац 
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сагледава и као подстицај да се оно избегава: 
Сама злоба, ненавист, страсти и беззаконија человѣческа к тому 

служе, да би они мудрии, болшии, праведнии и добродетелнии били. (71)
У односу на канонску цркву хришћанство се не помиње, мада је 

очигледно да су основне митологеме у роману једнобожачког порекла. Нема 
у Кандору светог тројства, Христа, нема Богородице, али је ту једнобожачки 
систем заснован на хришћанској етици. У Кандору нема цркве, нити јереси, нема 
проклетих, нема егзистенцијалне стрепње и објашњења порекла зла у свету. 
Радуловић пише о верској толеранцији коју су заступали масони, и у заступању 
става да су вечне истине знали „мудраци свих народа“, разних епоха и крајева, у 
чему тумач овога дела види одраз такође масонских идеја (Радуловић: 27).

Стојковићева књига не оспорава постојање зла, али не покушава 
темељније да објасни разлоге његовог постојања и протумачи Кандору и 
читаоцима порекло несавршености света. Порок представља неиспуњавање 
разумом руковођених поступака на добробит других, препуштање страстима, 
које ће неизоставно бити кажњено на оном свету. У односу на горко реалну 
књигу постања из Старог завета, Стојковићева оптимистичка представа о 
добробитном и самопожртвованом разуму ипак није могла да сакрије постојање 
страсти и порока. 

Да свет у коме се нашао Кандор не би био потпуно безбрижно место знања 
и усавршавања, писац је увео грозну олују. Ова опасност је привремена, али 
уместо да писац фигуративним исказима укаже на опасности или странпутице 
пута ка вишем свету, његова олуја само, на крају крајева, потврђује неисцрпну 
благост всеблагог. 

У мистичко–фантастичној причи о иницијацији младог Кандора 
Атанасије Стојковић се показује као представник свог времена, времена 
уверености у свемоћ и добро које доноси разум. Разум је божји и не може бити 
извор зла и патњи. 

Критичари просветитељске уверености у свемоћ разума су у 20. веку, 
после страшних ратова, указали и на хладно слепило разума у чије име су вршени 
масовни злочини а људскост лишена емоционалности и интуиције. Такво 
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виђење далеко је од носиоца просветитељства 18. века. У Стојковићевом делу 
необична је веза вере у доброчинитељски разум с мистичким моћима које су 
неспознатљиве разумом. Пророчко–поучна интонација Кандора без очаравајуће 
убедљивости, не може се, наравно, поредити с мајсторима филозофски усмерене 
пророчке литературе старозаветног проповедника, Ничеа или Халила Џубрана. 
Просветитељско поучавање у поређењу с овим писцима–пророцима показује 
Стојковића као поборника иницијацијских учења свога времена, а истовремено 
и као аутора који читаоце није желео или није умео да привуче само великим 
животним истинама, већ и чудесним и невиђеним у приповедању о њима. 
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Dejan Ajdacic

ATANASIJE STOJKOVIc’S PhILOSOPhIc ATTITUDE IN ThE kaNDOR
Summary

The author of the paper analyses ideas of Atanasije Stojkovic, a classicist poet and 
the author of Pre–Romanticist novels in his prose work kandor, or Revelation of Egyptian 
secrets (1800). In this “tale on the Angel–hermit” (Sava Damjanov) and the “initiation novel” 
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(Radulovic) different ideas are intermingled: the rationalist conceptions of Enlightenment with 
pantheism; monotheistic beliefs with esoteric masonic propositions. 
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Радослав В. Ераковић (1973) 1                 УДК: 821.163.41–31.09”18” Ignjatović J.
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет
Одсек за српску књижевност 

ЗАШТО КАТИЦА КИРИЋ НИЈЕ ОПРОСТИЛА СВOJEM ОЦУ?2

У овом раду биће анализиран статус женских ликова у најпознатијем 
роману Јакова Игњатовића (1822–1889). Услед тога што би досадашња 
књижевноисторијска вредновања вечитог младожењe могла бити 
означена као меланхолични прилози имагинарној биографији отменог 
сентандрејског едиповца, сматрамо да би много већу истраживачку пажњу 
требало посветити траговима рафинираног утицаја три генерације 
јунакиња на сижејну динамичност романа. Наш покушај ревалоризације 
статуса женских ликова у вечитом младожењи, заснован је на претпоста-
вци да је свако тумачење (трагичних) последица континуираног сукоба 
између колектива и индивидуе непотпуно без анализе мањих наративних 
целина, које потврђују да су (маргинализовани) ликови ћерки, а не 
размажених синова, праве жртве прагматичних захтева (променама 
изразито несклоне) патријархалне заједнице.

Српска књижевност 19. века, роман, реализам, јаков игњатовић, 
женски ликови, ревалоризација, реафирмација.

Мада није могуће оспорити констатацију да животопис Шамике Кирића 
представља сижејну основу вечитог младожење (1878), сматрамо да је у 
досадашњим тумачењима најпопуларнијег романа Јакова Игњатовића била 
посвећена недовољна пажња статусу многобројних јунакиња, односно присуству 
дугих сенки женских портрета, међу којима се елегантни сентандрејски 
танцмајстор кретао од детињства до смрти. Досадашње анализе фабулативно 
1 rasha@unsff.ns.ac.rs
2 Овај рад је реализован у оквиру научног пројекта Министарства просвете и науке Аспекти 

идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (178005). 
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–сижејне структуре вечитог младожење углавном су биле засноване на 
претпоставци да је злехуду судбину лозе Кирића могуће довести у директну везу 
с проблемом одсуства мушкости у поступцима и реакцијама главног јунака.3 
Међутим, континуирано наглашавање (наводно фаталне) црте у Шамикином 
карактеру, пружа нам могућност да креирамо помало неочекивану аналогију. 
Наиме, дијахронијски пресек релевантних тумачења стваралаштва Јакова 
Игњатовића, од Јована Скерлића до Љубише Јеремића (Скерлић 1904. и Јеремић 
1987) указује на присуство својеврсне тематско–проблемске парадигме, коју 
бисмо могли именовати као одсуство женскости. Да будемо прецизни, релати-
вно лако можемо запазити да су разлози дезинтеграције и поступнога нестајања 
гражданских породица у Угарској сагледавани превасходно из перспективе 
мушких актера. Као потврду претходно изнете претпоставке можемо навести 
чињеницу да су преломни догађаји из живота главног јунака – посебно у 
традиционалним токовима српске књижевне историографије – веома дуго 
промишљани као последица супремације ирационалног, односно Шамикине 
судбинске предодређености, па чак и зле коби. Међутим, ослањајући се на 
уверење да су дела Јакова Игњатовића отворена за нова тумачења, одлучили смо 
да посебну истраживачку пажњу посветимо управо траговима рафинираног 
утицаја многобројних јунакиња на сижејну динамичност дела. Морамо нагласи-
ти да су нас формална обележја композиције романа, односно чињеница да 
кључне наративне секвенце доследно прате хронологију живота последњег 
Кирића (младост, зрело доба, старост), посредно навела да женске актере 
(условно) поделимо у три генерације. Првој генерацији припада, потпуно 
разумљиво, Софија Кирић. Другу генерацију представљају Шамикине сестре 
Ленка и Катица, као и његова несуђена супруга Лујза Полачек. Последњу 
генерацију представља Јуца Соколовић, млада јунакиња чија судбина у 

3 „Описани видови Игњатовићевог романсијерског поступка морали су додатно модифико-
вати значај тематске опозиције старих и нових нарави, на којој је роман у површинском слоју 
заснован. Сада се може установити да у приказаној радњи вечитог младожење Шамикини 
женидбени неуспеси нису потврђени као последица пуког ’одсуства мушкости’, како је 
истицано у ауторским коментарима, али и то да ’јака душа’ његовог оца, господар Софре, 
није показана без напрслина и слабости у виду његових противречних животних захтева“ 
(Јеремић 1987: 139). 
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потпуности одражава суштину проблемског аспекта којем смо одлучили да 
посветимо пажњу у оквиру нашег рада. Прецизније, уверени смо да многобројни 
појавни облици имплицитног конфликта између (прагматичних) захтева 
патријархалног колективитета и личних тежњи индивидуе, могу бити 
перципирани као кључни узрок настанка интимних хроника трагичне 
осујећености женских ликова. Готово неизбежна иницијална тачка досадашњих 
осврта на статус Софије Кирић у вечитом младожењи била је анализа примарне 
функције два велика портрета у породичној кући, уз посебан осврт на елементе 
комичког у минуциозном опису готово гротескне физичке диспропорције 
између господара Софронија и његове супруге.4 Ипак, наша прелиминарна 
претпоставка о недовољно истраженој природи и посебности женских ликова у 
наведеном делу, довела нас је до уверења да морају бити разјашњене околности 
у којима је склопљен брак Шамикиних родитеља. Софрино ретроспективно 
приповедање – првенствено о томе како је будућу супругу „славодобитно“ 
преотео од много млађег удварача Милоша Милорадовића – представља један 
од најпознатијих сегмената сижејне структуре романа. Ипак, неопходно је 
подсетити да његово хвалисање пред пријатељима попут Исаила Чамчића 
садржи изненађујуће мало непосредних података о Софији. Због тога 
реконструкција психолошког профила јунакиње мора бити заснована на готово 
узгредним коментарима одређених актера и сугестивним напоменама 
приповедача, попут исказа који откривају порекло ауторитарног односа мајке 
према Софији. Да подсетимо, Татјана Угљешина је одлучила да раскине ћеркину 
прву веридбу истог тренутка када се на вратима њене куће појавио Софроније 
4 „Када је ријеч о Игњатовићевом смијеху комичних маски не може се говорити о знатнијој 

разноврсности комичких средстава, али је препознатљива способност функционализације 
комичког поступка. На примјер, у обликовању физичког портрета господара Софре 
уочљива је спонтана карикатурализација. Најприје је готово узгредно назначено да му је 
’труп дугачак а ноге врло кратке, мало угнуте као левче’ (184), а затим је карикатурално 
сасвим експлицирано у опису Софриног и Сокиног портрета ’на дувару’: ’Враголан је тај 
молер, намалао га како десни прст пружа на госпођу Соку, која је до њега, па онда у целој 
његовој дужини, са дугачким трупом, кратким, дебелим, кривим ногама. Погодио га је 
сасвим, само није требало да је у свој величини; мора да је сликао пародију. Боље да га је 
допола сликао онако као Büste, јер је господар Софра кад седи, са његовом главом и прсима – 
леп, импозантан човек; како устане, стоји – карикатура, права кртина’“ (185) (Максимовић 
2003: 129).
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Кирић, без обзира на то што је Софија била заљубљена у свог вереника Милоша 
Милорадовића, а не у кривоногог и много старијег удовца. Узроке драматичног 
преокрета можемо потражити у мрачнијим поглављима породичне хронике, 
односно чињеници да је Софијин отац лакомислено прокоцкао имање, гурнувши 
некада угледну грађанску породицу на руб пропасти. Посматрано из много 
шире књижевноисторијске перспективе која превазилази формалне жанровске 
оквире, евидентна је тематска линија додира с приповетком Лазе Лазаревића 
први пут с оцем на јутрење (Звона с цркве у Н.), објављеном само неколико 
месеци након вечитог младожење. Међутим, глава породице у остварењу Јакова 
Игњатовића не пролази кроз спасоносни психолошки или морални преображај 
(карактеристичан за дело Лазе Лазаревића), који би његовој породици пружио 
барем варљиву наду у срећан исход тешког искушења.5 Наиме, Угљеша потпуно 
губи везу с реалношћу и све до смрти води низ безнадежних судских процеса 
због наводног наследства, дубоко уверен да ће управо тако повратити некадашњи 
материјални и друштвени статус. Према томе, наводно импулсивна одлука 
самохране удовице иницирана је од детињства усвајаним ставом да будућност 
индивидуе увек мора бити подређена потребама породице. Прецизније, 
Угљешин формално неприкосновени статус главе породице спречио је супругу 
да оспори било коју од низа његових погрешних одлука, које су довеле до тога да 
се некадашња дама из богате трговачке породице издржава препродајом 
свињског меса (због тога не изненађује што сахрани и опроштају најближих са 
злосрећним Угљешом није посвећена апсолутно никаква пажња). Упркос 
Татјанином личном негативном искуству, очигледно је да (прижељкивана?) смрт 
супруга није донела значајне промене у односима чланова породице. Мада је 
заустављена даља материјална и социјална деградација укућана, веома је јасно 
да управо мајка инсистира на одржавању норми понашања које спутавају било 

5 „Да бисмо показали како се феномен епифанијског доживљаја може применити на 
књижевност, позваћемо се на Лазаревићеву приповетку први пут с оцем на јутрење – једну 
од оних са срећним завршетком, који наступа после наглог преобраћења једног од главних 
карактера. Отац приповедачев, компулзивни коцкар, који је за једну ноћ изгубио сву 
имовину, спознавши љубав своје жене, креће у нови живот који почиње јутарњом службом 
у цркви“ (Раичевић 2007: 108). 
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какав искорак супротан интересу заједнице. Потенцијална потрага за траговима 
конфликта између мајке и ћерке била би несврсисходна јер је очигледна, чак и на 
основу Софрине самодопадљиве интерпретације целокупног догађаја, Софијина 
неспремност да се побуни против инфериорног положаја у хијерархији породи-
чног микрокосмоса. Ипак, било би погрешно занемарити дубљи слој значења 
одређених фрагмената текста који откривају не само обрисе Софијиних снажних 
емоционалних реакција, него и изненађујуће комплексну природу јунакиње. 
Наша претпоставка је утемељена на анализи трагичне епизоде која је, услед 
много пута критикованог „телеграфског“ стила Јакова Игњатовића (посебно у 
традиционалним токовима књижевне историографије),6 перципирана као 
својеврсни слепи рукавац главног сижејног тока романа. Шамикино дуго и 
искрено туговање због Софијине смрти може бити усвојено као експлицитан 
доказ да је син био много више привржен мајци него осталим члановима 
породице, укључујући оца. Осим тога, смрт поменуте јунакиње представља не 
само преломни догађај у животу свих чланова породице, него и релевантно 
чвориште у сижејној структури вечитог младожење. Међутим, наша 
истраживачка пажња била је усмерена на Пелагијину смрт. Упркос концизном 
карактеру приповедачких коментара, односно чињеници да је смрти ћерке 
–љубимице посвећено свега неколико кратких пасуса, реакција на изненадну 
смрт детета омогућава сагледавање лика мајке из потпуно другачијег угла. 
Читаоцу се веома јасно ставља до знања да се Софија, за разлику од осталих 
укућана, никада није потпуно опоравила од трауматичног догађаја, који 
заслужује да буде идентификован као један од главних узрока Софијиног (пре)
великог везивања за млађег сина. Наиме, покојницу и њеног брата Шамику 
повезује изузетна физичка сличност. Успоставимо ли везу између разумљиве 
6 „О Игњатовићевом стилу Г. Бранислав Миљковић рекао је врло добро: ’Његова фраза је 

неуглађена, кратка, често телеграфско констатовање, пуна језичких грешака; скуп таквих 
фраза, невешто повезаних, изведе неуглађене одељке, без течности’... Сам начин причања до 
крајности је упрошћен. Описа природе нимало; анализе осећања готово нимало; разговора 
врло мало. Све је у радњи, – и та радња испричана је тако на брзу руку да човек има утисак 
да не чита приповетку у правом смислу речи, него само њен сценарио. Бар на први поглед ни 
трага од развијања и од композиције: просто набрајање чињеница, и то прилично без реда. 
Данашњи читалац могао би помислити да Игњатовић не само није врло писмен, него не уме 
још ни да прича“ (Јовановић 1940: 32–34). 
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генеалошке особености и Софијиних ониричких доживљаја (у којима доминира 
лик изгубљене ћерке), можемо запазити да је Шамика, потпуно несвесно, преузео 
улогу Пелагијиног овоземаљског двојника. Управо Софијина снажна потреба да 
бол због трагичног губитка компензује стварањем утешног привида, представља 
потврду наше иницијалне претпоставке да би јунакињама романа вечити 
младожења требало посветити барем онолико истраживачке пажње колико ју је 
до сада добијао лик нарцисоидног сентандрејског галантома. Приликом избора 
репрезентативних представница друге генерације, одлучили смо да занемаримо 
формалне социјалне, етничке и конфесионалне баријере између ликова 
Шамикине две старије сестре и Лујзе, једне од многобројних несуђених снаја 
породице Кирић. Према нашем мишљењу, линију додира између три јунакиње 
можемо запазити у њиховом, чешће пасивном него активном, отпору према 
одређеним нормама патријархалне заједнице. За разлику од претходне 
генерације, релативно лако можемо уочити да очеви и ћерке имају дијаметрално 
супротне представе о вредности одређених просаца. Прецизније, покушаји 
породице да наметну будуће супружнике ћеркама представљају не само узрок 
спорадичног конфликта, него и први доказ поступне дезинтеграције (у 
приповедачким коментарима много пута глорификованог) хијерархијског 
устројства угледних гражданских породица. Проблематизовање привидног 
удвајања Шамикиног идентитета, услед Софијине ирационалне жеље да очува 
физичке обрисе успомене на покојну ћерку, пружа нам могућност да у наставку 
рада проучимо и газда Софрин (крајње профани) покушај стварања двојника. 
Мада је у његовом браку са Софијом рођено петоро деце, нема никакве сумње да 
је само Нестор Чавић носилац свих особина које је газда Софра поштовао. 
Приликом разговора с потенцијалним удавачама, Ленкин неспретни курмахер 
доследно наглашава како га интересује само остваривање материјалне добити, 
због чега је и добио надимак профит. Таленат за откривање исплативих 
трговачких шпекулација и велика штедљивост (особине које ниједно дете 
господара Кирића није поседовало) омогућиле су асоцијалном и физички 
неугледном Нестору Профиту да у Софриним прагматичним плановима буде 
означен као потенцијални кандидат за брак с Ленком. Софрина наклоност према 
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„младожењи“ била је додатно подстакнута доказима о Профитовој потпуној 
незаинтересованости за хедонистичке аспекте грађанског живота попут балова, 
одласка у кафане, опијања и картања. Присетимо ли се Софрине уводне 
аутобиографске исповести, у којој описује живот до тренутка женидбе са 
Софијом, можемо констатовати да је Нестор Профит његова идентична копија. 
Иницијални искази приповедача у којима је много пута истакнута монолитна 
приврженост укућана према глави породице (баш као и вера у непогрешив суд 
мудрог патријарха о интересима заједнице), могли би нас навести на априорни 
закључак да је удаја за очевог двојника остварење свих Ленкиних снова. Ипак, 
потпуно је очигледно да је Софрина ћерка од првог тренутка уздржана према 
наводно идеалном просцу. Теза о непремостивом антагонизму између старих и 
младих нараштаја као релевантном тематском обележју вечитог младожење 
веома често је аргументована, нарочито у традиционалним токовима српске 
књижевне историографије, опскурном природом сукоба између Софре и 
његовог (патрициду склоног) сина Пере. Према нашем мишљењу, безразложно 
је занемарено да је коначни исход Ленкиног вишегодишњег оспоравања очевог 
ауторитета представљао подједнако понижавајуће искуство за Софру. Поред 
тога што је одбила брачну понуду Софриног безбојног епигона, Ленка се удала 
за другог просца, без дозволе породице. Потпуно очекивано, њен самовољни 
избор је довео до прекида свих односа са оцем. Међутим, кулминациона тачка 
својеврсне детронизације главе породице је Ленкина одлука да покрене судски 
процес против оца око поделе мајчиног наследства. Морамо нагласити да би 
било погрешно означити Ленку као антихероину јер пројектовање крајње 
симплификованих подела на добре и лоше јунаке затамњује праву, у сваком 
случају много сложенију, природу њених судбоносних поступака. Наиме, Ленка 
и Пера су у подједнакој мери жртве конзервативног схватања улоге индивидуе у 
колективу, односно уверења да газда Софра има неприкосновено право да 
доноси све одлуке, у име појединаца који заузимају ниже место у породичној 
хијерархији. Због тога драматични конфликти, који брзо постају главна 
конверзациона тема душебрижних варошана, могу бити промишљани као 
епилог њиховог чврстог става да, уместо прихватања унапред одређених улога, 
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ризикују и донесу сопствени животни избор (макар и погрешан). Да подсетимо, 
Шамика се, за разлику од сестре и брата, ни у једном тренутку није супротставио 
одлуци родитеља да постане адвокат, иако је наведени избор направљен у 
крајњем нескладу с његовим интелектуалним потенцијалима. Шаљиви 
коментари свеприсутног реалистичког приповедача, веома јасно указују да је 
Шамика добијао пролазне оцене због тога што је био послушно и лепо васпитано 
дете, а да се током студија истицао само по квалитету свог одела. Након што је 
положио правосудни испит, маминог лепог фишкала су до краја живота 
интересовали само „процеси“ у којима се одлучивало која је млада дама лепше 
играла на балу. Према томе, Ленкине одлуке не могу бити тумачене искључиво 
као последица њене хировите природе или ирационалне потребе да јавно 
осрамоти оца. Уместо тога можемо констатовати да јунакиње у вечитом 
младожењи много експлицитније од мушких актера артикулишу своје 
незадовољство традиционалном поделом дужности и обавеза. Упркос томе што 
је њихово младалачко опирање захтевима породице окончано личним поразом, 
било би погрешно идентификовати Лујзу и Катицу као Шамикине епизодне 
пратиоце. Однос између Шамике и лепе Полачекове кћери, од тренутка 
упознавања па све до последњег сусрета две деценије касније, представља 
својевсну парадигму неспособности главног јунака да превазиђе (имагинарне 
много чешће него реалне) препреке које се појављују током његове дугогодишње 
потраге за савршеном супругом. На први поглед, евидентна конфесионална 
баријера, односно Лујзина римокатоличка вероисповест, заиста пружа одређени 
психолошки алиби Шамикиној неодлучности, много више инфантилној него 
хамлетовској. Међутим, наведену дилему је (уместо бесциљном одуговлачењу 
склоног каваљера) релативно лако разрешила управо јунакиња. Без обзира на то 
што је породица јасно ставила до знања да је њен потенцијални брак с 
православцем неприхватљив, Лујза је била потпуно спремна да прихвати све 
последице сопствене „отмице“ и недозвољеног брака са Шамиком. Мада је 
исказивање храбрости у преломним тренуцима једна од кључних карактерних 
црта Софре Кирића – убијање разбојника секиром током путовања у Краков 
вероватно је најбољи пример – његов син у релативно безопасној ситуацији 
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остаје паралисан. Према томе, одговорност за неуспех Лујзиног покушаја да се 
избори за статус који неће бити подређен интересима заједнице, сноси 
искључиво главни мушки актер романа. Нема никакве сумње да је неочекивани 
губитак свих илузија о Шамикиној мушкости, односно непријатна спознаја да је 
романса са страшљивим курмахером прерасла у трагикомичну заблуду, навео 
Лујзу да резигнирано прихвати супружника по избору породице. Темељна 
упоредна анализа Лујзиног и Катичиног животописа указује на дистинкцију, до 
сада недовољно уочену, која такође омогућава иновативно тумачење улоге 
женских актера у сижејној структури вечитог младожење. Наиме, тренутак у 
којем Катица постаје свесна да јој није признато право на самостално доношење 
одлуке о браку, представља тек пролошку сцену њене интимне хронике а не 
(оперетски мелодраматичан) епилог као у Лујзином и Шамикином случају. 
Поучен крајње депримирајућим искуством из конфронтације са старијом 
ћерком, газда Софра ни у једном тренутку не одбија експлицитно просидбу 
младића у којег је, како приповедачки искази откривају, Катица заљубљена. 
Узрок Софрине одлуке да трговачки опрезно одуговлачи са склапањем 
неповољне (брачне) погодбе, односно са заказивањем ћеркиног венчања, 
можемо потражити у посредним извештајима „добронамерних“ варошана о 
лошем материјалном стању младог лекара. Епидемија тифуса током које је млади 
просац изненада преминуо, представљала је за Софрин меркантилни дух једва 
нешто више од елегантног раскида штетног уговора услед дејства више силе. 
Мада на први поглед делује како је смрћу несумњиво епизодног актера избегнут 
још један драматичан сукоб унутар најужег породичног круга, детаљна анализа 
одређених сегмената сижејне структуре наводи на супротан закључак. Наиме, 
потпуно супротно Лујзиној новој перцепцији животних приоритета након 
демистификујуће спознаје о Шамикиној правој природи, Катица до краја живота 
одбија да се помири с губитком вољене особе. Одржавање успомене на мртвог 
драгог реализовано је кроз одласке на гробље, који постају део свакодневне 
рутине у усамљеничком животу лепе и за потенцијалне просце заувек 
неприступачне Катице. Лако је запазити да комуникација злосрећне ћерке са 
оцем није оптерећена свађама, физичким обрачунима и судским процесима, 



450

радослав в. ераковић

попут Софриног крајње дисфункционалног односа с Ленком и Пером. Ипак, 
нормална свакодневица у дому Кирићевих, која би требало да наведе на 
претпоставку како јунакиња не жели да направи искорак у односу на дотадашњи 
лични статус, последица је вешто одржаване илузије. Мада је наставила да живи 
у породичној кући, разочарана сентандрејска Електра потпуно свесно се 
изоловала од осталих чланова породице, дозвољавајући да се никада изговорена 
оптужба на рачун оца поступно претвори у непремостиву психолошку баријеру. 
Идентификовање Јуце Соколовић као репрезентативне представнице треће 
генерације, може веома лако бити оправдано чињеницом да је она прва и 
последња особа коју је вечити младожења испросио. Међутим, за наше 
истраживање је много значајније то што је Јуцину одлуку о удаји за оседелог 
заручника њена породица протумачила искључиво као још један друштвено 
неприхватљив хир тешко болесне ћерке и сестре, која се никада није физички и 
духовно опоравила од покушаја самоубиства. Да подсетимо, наш скромни 
покушај ревалоризације и реафирмације статуса женских ликова у вечитом 
младожењи, од почетка је био заснован на сагледавању трагова антагонизма 
између прагматичних захтева (променама изразито несклоне) заједнице и 
интимних жеља јунакиња. Управо због тога, аутодеструктивна природа решења 
којима током свог кратког и несрећног живота прибегава Јуца Соколовић, 
сасвим оправдано може бити означена као још једно релевантно сведочанство о 
дезинтеграцији традиционалног патријархалног модела, попут Петровог 
покушаја да обеси оца или Шамикине блажене индиферентности према 
биолошком опстанку породичне лозе. Коначно, без обзира на то што се главни 
сижејни ток романа прекида тек у тренутку постављања натписа вечити 
младожења на гробу главног јунака, смрт његове несуђене супруге могла би бити 
означена као својеврстан алтернативни епилог најпознатијег дела Јаше 
Игњатовића. Узмемо ли у обзир (упадљиво концизне!) приповедачке коментаре, 
који нас приводе крају главне сижејне нити романа, веома је тешко оспорити 
закључак да је размажени сентандрејски денди пред крај свог живота деградиран 
на ниво оматорелог купидона и ексцентричног финасијера локалних венчања. 
Направимо ли (још један) искорак из круга традиционалних књижевноисто-
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ријских анализа овог романа – којима су целомудрени тумачи попут Ј. Скерлића 
начинили више штете него користи – сматрамо да би нова читања вечитог 
младожење могла бити иницирана идејом да се одмах након Јуцине смрти и сам 
Шамика тихо преселио у отмени бидермајерски јелисијум, оставивши иза себе 
само оседелог овоземаљског двојника, који је велико имање породице Кирић с 
лакоћом претворио у прашњаву хрпу рачуна за свадбене поклоне. Није постидно. 
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Radoslav Eraković

why DIDN’T KATIcA KIRIĆ FORGIVE hER FAThER?
Summary

This paper is based on an analysis of insufficiently studied characteristics of the 
Serbian 19th century novel Večiti mladoženja (Bachlor Forever), authored by Jakov Ignjatović 
(1822–1889). within the research of a complex relation of traditional and modern in shaping 
of characters, i.e. making a trustworthy psychological profile of the main characters, special 
attention was dedicated to the analysis of female characters as unexpected bearers of the story 
dynamics. The research results also indicate that the suppressed emotional dissatisfaction 
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inevitably leads individuals to the (self)destructive conflict with the patriarchal collective, 
whose value system is a source of frustration for a number of female characters in the novel 
that marked Serbian literature in the two previous centuries. 
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Душан M. Иванић (1946)                  УДК: 821.163.41.09 Popović J.S.
Филолошки факултет, Београд1

„НА ПРИРОДУ“ Ј. С. ПОПОВИЋА2 

У истраживањима оде „На природу“ Ј. С. Поповића указано је 
на њене везе с античком традицијом (М. Флашар). У овом раду аутор 
наглашава нововјековни контекст теме (Клопшток, псеудо-Гете, Хердер, 
Хелдерлин) и издваја једно ново тематско тежиште: лирско ја као знак 
аутопоетичког смисла цјелине (однос природа – поезија/умјетност). Ово 
тежиште наговјештава граничну позицију текста оде између класицизма и 
(пред)романтизма. 

ј. С. поповић, ода, природа, класицизам, (пред)романтизам, 
аутопоетика. 

Пјесма „На природу“ Јована Стерије Поповића3 почиње обраћањем, 

1 dusanivanic@open.telekom.rs 
2 Рад је настао као део истраживања на пројекту Поетика српског реализма (178025), који се 

спроводи уз финансијску помоћ Министарства просвете и науке Републике Србије.
3 НА ПРИРОДУ (1830/1834; 1854) 
 

Ти, која с’ тако лепа, совршена
Из руке Творца благога пренула, 
Да мати, љуба земљи будеш,
Природо драга, с тим дичним рувом.

О, могу л’ тебе оком погледати    5
Не дивећ’ с’ твоме чудесном саставу; 
Може ли штогод лепше, може л’
Стројније бити од тебе штогод?
 
У тебе нема теретни правила, 
Натеге нема трудно положене,    10
Немарно течеш, лежиш, дишеш,
У игри ствараш висока чуда; 

mailto:dusanivanic@open.telekom.rs
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прелазећи потом у тврдње, описе („Ти, која с’ лепа, совршена/ Из руке Творца 
благога пренула“), приписивање својстава (да мати, љуба буде земљи; „дично 
руво“) и дивљење чудесном саставу природе. Први дио завршава се питањeм 
може ли што љепше и стројније (уређеније, складније) бити од ње. „У тебе нема 
теретни правила, / Натеге нема трудно положене,/ Немарно течеш, лежиш, 
дишеш, / У игри ствараш висока чуда.“ Та или таква чуда нису досегле ни наука 
ни умјетност: умилну дражест краси величина (узвишеност), а скромну простоту 
раскош. Други дио пјесме одређеније успоставља лични однос (пјесничког гласа) 
према природи: позива је да у наручје прими сина, који је воли („Теб’љубног 
сина“) и око мајке се њежно вије као танка вињага око стабла... Тек на њеном 
крилу осјећа „обилни живот“, а ток блаженства ваља му се по младим грудима. 

Јошт наука које није докучила
Ни кључа нашло знојно художество.
Умилну дражест величеством,      15
Скромну простоту раскоштвом красиш.
 
О прими мене, мајко небеснице, 
Теб’љубног прими сина у наручја, 
Кој’ с’ око мајке њежно вије, 
Танка к’о вињага око стабла.     20

На крилу твоме плодно тек осећам 
Обилни живот; с чувствама сладосним
На крилу твоме ток блаженства
Ваља се љупко по грудма м’ младим; 

И плодно дрво, лака и травчица,    25
На крилу твоме љуби ме весела; 
И поток мали, вижљав зефир 
С одзивом стварају стројне песме.

О, кад би увек младим у прсима
Овако пламен к лепоме буктио!    30
Кад би до гроба твоје сласти, 
Мајко, уживао у овој мери! *

* Поповић, Ј. С (1854: 113–114). Текст се транскрибује савременом ћирилицом. Прва верзија 
пјесме објављена је у ЛМС (Сербски летопис), x: 1834, 39, с. 52–53: Ода на природу. Разлике 
између прве и друге редакције пописао је М. Матицки (Поповић, Ј. С, 1993: 172); претежно 
су стилистичко–језичке и у овој прилици се занемарују, пошто не утичу непосредније на 
смисаони слој пјесме и њену форму. 
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На њеном крилу га љуби весело и плодно дрво и лака травчица, а мали поток 
и вижљав зефир стварају „стројне“ (складне) пјесме. Жели да „у овој мери“ до 
смрти ужива сласти природе и да „пламен к лепоме букти“. 

Ода је једна од најчешћих форми српске поезије друге и треће деценије 
19. вијека, у вријеме књижевног стасавања Јована С. Поповића (Павић, 1979: 
359–365). Лукијан Мушицки и круг пјесника око њега најчешће се јавља у овој 
врсти лирике. Ни обоготворење, ни антропоморфизација природе (у виду 
персонификације), ни искази похвале, нису изузетак у тадашњем српском 
пјесништву (Павић, 1991: 41–51).4 Природа је један од најважнијих мотивско 
-тематских сегмената у опусу Павла Соларића: најчешће у облику рашчлањених 
слика годишњих доба (зима, љето, прољеће – весна), доба дана и пејзажа, али 
такође и визија космоса и човјека као творевинā Вишњег.5 Ускоро ће се ове теме 
наћи и у поезији других пјесника (Петра П. Његоша, Јована Суботића, Василија 
Суботића, нпр.). Иако Стерија жанровску ознаку не ставља често у наслове, 
велик дио његових пјесама у основи су оде: њихов предмет и њихова идеја тичу 
се oпштих вриједности („К народу српском дижем глас озбиљни“, Споменак, 
Поповић, Ј. С., 2002: 16–18), етичких, националних, друштвених, породичних, 
историјских, политичких, књижевних, личних; излагање је подређено 
реторичком поретку у озбиљном или свечаном тону (високи стил, обраћања, 
узвици). Што је из наслова у летопису изоставио жанровску ознаку кад је пјесму 
унио у Даворје, говори да је такву ознаку осјећао сувишном, таутолошком. 

Природа као посебна тема је, међутим, готово изузетак у поезији 
класицистичке оријентације, па и у поезији Ј. С. Поповића. Пјесму издваја и 
разбијање класицистичких оквира, а то би могло бити важније него што је сама 
похвала природи. Уз објективизован исказ, као нит која се преплиће с њим, 
тече ја–став, жеља (пјесникa) да се изједначи својом стваралачком, животном 
(?) слободом са слободом природе. Ода природи се преображава у пјесников 

4 У опису ове тематике српског пјесништва М. Павић (1991) издваја П. Соларића, М. 
Видаковића, Ј. Дошеновића и Ј. Пачића.

5 Велики дио пјесама П. Соларића објављен је у летопису од 1826. до 1833. године. Уп., З. 
Крстановић (П. Соларић, 1999: 175–177). О мотивима природе и њеног творца у Соларићевој 
поезији, М. Павић (1991: 47–48). 
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исказ о властитом односу и према природи, и према себи, и према поезији, и 
према вриједностима културе. Уз такве назнаке до романтичарског става је 
тек један корак. Могло би се претпоставити чак да је из таквог става и настала 
похвала природи. Наиме, за Стерију, образованог на класицистичким нормама, 
та је граница још непрелазна (или недостижна): он остаје у подручју општих 
начела, саопштених у апстрактним констатацијама. Не уграђује у пјесму однос 
према конкретној природи, неком њеном дијелу (поток, ливада, планина...), већ 
према феномену који је различит од онога што се именује појмовима култура, 
умјетност, човјек. Доцнија Стеријина скепса према овим вриједностима могла би 
имати основ у овом ставу о премоћи природе/природности у људском искуству.6 
Романтичари ће пак донијети стања, расположења, слике сједињења с природом, 
не изричући при томе готово ишта што би се могло преточити у апстрактне 
ставове. У њиховој лирици пјесничко ја ће се изједначити с елементима природе, 
постати један од тих елемената, или ће природа (њени елементи) почети 
симболизовати пјесника (нпр. код Јакшића: стијена, поток, орао, птице).7 

Мирон Флашар је, упозоравајући на „доста схематизоване технике 
описивања природних лепота” у Стеријиној оди, констатовао да она увелико 
одудара од осталих пјесама Даворја; упозоривши на позитивне оцјене (Ж. 
Милићевић, М. Лесковац), такође напомиње да се у најважнијим дотадашњим 
огледима о Стеријиној поезији ода „На природу“ и не помиње. Издвојио је Славка 
Леовца, који је написао да је Стеријина пјесма достојна „песничко–реторских 
похвала природи Лукреција Кара”, уз словенску њежност изражаја. Флашар се 
даље позива на Курцијуса и његов избир свједочанстава о схватању природе у 
позној антици. С обзиром на изразиту и јасну персонификацију, додаје да пјесма 
не излази из „клишејне и реторске дикције“, додирујући у паралели извјесне 
дијелове Његошеве посвете у лучи микрокозма. Рећи ће да је Стерија створио 
цјелину које није било у дотадашњој традицији; излучиће такође „митске црте“, 

6 Мисли се на такве Стеријине пјесме као што су „Изображенику“ или „Турци“ и „Споменак“. 
О томе исцрпније, Д. Иванић (2008: 57–58). 

7 Д. Живковић је назначио аспекте симболичности Јакшићеве лирике (Живковић, Д. 1994: 
182) , везујући је за један циклус пјесама („Три песме ђуре Јашића“); поље симболичности је 
могуће проширити, ако се узме у обзир цјелокупна Јакшићева лирика (Д. Иванић, 2011: 248). 



457

„НА ПРИРОДУ“ Ј. С. ПОПОВИЋА

повезујући их с „космогонијским пролећем“, свештеним браком Урана и Геје. 
Поменуће и Вергилијеве Геогике (III, 319–345), гдје је остала митска, химнична 
представа прољећа, која би макар посредно могла имати везе са Стеријином 
пјесмом.8 Ословљавање и именовање природе и земље мајком или пак истицање 
њене моћи и њене слободе било је, могло би се рећи, једно од општих мјеста 
књижевне културе античког доба. За Лукреција Кара земља је „штедра мајка“ 
(Лукреције, 1951: 2: 995, 1002); други пут говори о слободној природи која живи 
и развија се без охолих владара (1951, 2: 1095–1097).

 Све што је речено о Стеријиним могућим везама с класичним изворима, 
посебно кад потиче од Мирона Флашара, не треба доводити у питање. Али везе 
аутора Даворја нису мање чврсте ни с европским књижевностима новог доба. 
Међу њима њемачка књижевност има изузетно мјесто, ако се суди само по томе 
које све ауторе помиње у својим списима (Лесинг, Виланд, Рабенер, Гете, Шлегел, 
Берне, Готшед, Ифланд, Клопшток, Коцебу и др.). Стерија у другој редакцији 
комедије лажа и паралажа има цитат из Гетеових пјесама, с одговорима на 
питања у друштвеним играма („Antworten bei einem gesellschaftlichen Fragespiel“): 

Јелица: Мени је вирклих најмилија забава кад могу мојим другарицама 
приповедати шта сам којегди читала. Тако сам код Гете, — о тај вам пише! 
Код њега сам један прекрасан ферс нашла:

Geh’ den weibern zart entgegen:
Du gewinnst sie auf mein wort, 
Doch wer rasch ist und verwegen,
Kommt vielleicht noch besser fort. (Поповић, Ј. С., 2006: 17)

У Стеријиној заоставштини сачувани Натписи, „као завоји око 
слаткиша, приликом једне свадбе“ (Поповић, Ј. С., 2002: 60–63), подсјећају на 
сличан тип пригодних пјесама које је налазио код Гетеа и цитирао их. Због тога 
треба претпоставити много чвршће везе с њему савременом поезијом, односно 
с модерним временима и модерним писцима; те су везе, уосталом, многоструко 

8 М. Флашар ова питања исцрпно рашчлањује на више мјеста у својој студији (Флашар, М., 
1988: 367–387). 
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потврђене у комедијама и шаљивим комадима, те у полемикама, огледима и 
критичким списима (П. Поповић, С. А. Јовановић и др.).9 

Додајмо да се орфичке химне, међу њима десета, посвећена природи, 
односно богињи Физис, обнављају у доба просвјетитељства. Мајка природа 
(„Mutter Natur“) именује се и у Клопштоковим одама („Der Zürchersee“); у њу је, 
у наведеној пјесми, загледано младо ведро лице пјесника, опсједнуто мислима о 
њеним величанственим дјелима, позивајући је да и његову пјесму поучи ведрини 
(Klopstock, F. G, 1980: 45–47). Горљив читалац аутора свога и ближег времена, 
Стерија је дијелио с њима нову осјећајност и нов однос према природи. Једна од 
могућих веза води ка својевремено популарној псеудо–Гетеовој химни „Природа“ 
(„Die Natur“). Приписивана је Гетеу и објављивана у његовим дјелима, али ју 
је заправо написао швајцарски пастор Георг Христоф Тоблер (Georg christoph 
Tobler, 1757–1812), како је утврђено у каснијим истраживањима (о томе, curtius, 
1971: 114).10 Химна се састоји од наглашено антитетичних блокова текста, 
јаких контраста и неколико мотива који су блиски Стеријиној пјесми: вјечни 
ток природе као велика игра, пјесничко ја и природа, непојмљивост њене игре; 
равнотежа стварања и разарања. Несумњиво, ова обрада/варијација мотива 
десете орфичке химне садржи њене водеће идеје, али је саопштена језиком и 
стилом епохе просвјетитељства и њене сентименталистичке оријентације: и 
природа и осјећајност су у тој епоси добили нов статус. 

У тридесетак стихова Стерија ове мотиве не развија непосредно, али 
јаком средишту псеудо–Гетеове химне (природа по себи) додаје ново тежиште 
9 Истраживања ове области су врло богата, између осталог П. Поповић, „Три комедије Ј. С. 

Поповића“ (2002: 382–397); С. А. Јовановић, „Страни одјеци у Стеријином делу“ (Књига о 
Стерији, 1956: 177–220). 

10 Natur! wir sind von ihr umgeben und umschlungen – unvermögend aus ihr herauszutreten, 
und unvermögend tiefer in sie hineinzukommen. Ungebeten und ungewarnt nimmt sie uns in 
den Kreislauf ihres Tanzes auf und treibt sich mit uns fort, bis wir ermüdet sind und ihrem Arme 
entfallen. 
Sie schafft ewig neue Gestalten, was da ist war noch nie, was war kommt nicht wieder – Alles ist 
neu und doch immer das Alte.
wir leben mitten in ihr und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr 
Geheimnis nich. wir wirken beständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie. (...) Es ist ein 
ewiges Leben, werden und bewegen in ihr und doch rückt sie nicht weiter. Sie verwandelt sich ewig 
und ist kein Moment Stillstehen in ihr. (Goethe, 1989: xIII)
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пјесме (ја и природа), подударајући се дијелом с поменутом Клопштоковом 
одом. И за Стерију се природа појављује у супротности с умјетношћу („знојно 
художество“), као и у неких других европских пјесника, за које је природа 
свепрожимајућа моћ (Хелдерлин: „Natur und Kunst oder Saturn und Jupiter“).11 
Природа је оно што је не само независно, него и недосежно човјеку у његовим 
најслободнијим и најумнијим дјелатностима (умјетност, наука). Тако доживљена 
и описана, она је првобитни рај, чиста хармонија и чиста слобода. Али 
Стеријина пјесма се не тиче само природе, већ и мјеста људске праксе у поретку 
вриједности. Више него образац и мјера (јер се не да опонашати, мјерити ни 
досегнути), природа остаје моћно јединство трајања, многообличности, љепоте, 
сталности и промјенљивости. 

Иако нема изричитих поетолошких идеја, ода је у основи поетолошка, 
као обраћање пјесника (пјесничког ја) и саморазумијевање сопственог дјела 
(онога што природи не припада, али хоће да према њој успостави однос и да јој 
се приближи). Природа је изнад земље и сама земља (њена мати, љуба), везана 
постанком за Творца (траг религиозних представа о космосу), али величина 
којој се више не постављају границе. (Глагол пренути као да претпоставља 
преегзистенцију природе, њено постојање у бићу Творца, који јој даје да се 
разбуди, покрене, прене.) пјесмом се у овој оди именује и дјеловање елемената 
природе (поток, зефир „с одзивом стварају стројне песме“). Насупрот поезији 
као дијелу књиге, као тексту („знојно художество“) постоји склад спонтане 
поезије природе. Као да Стерија наговјештава дилему о сопственом пјесничком 
дјелу и начину његовог настајања.12 

Од средине пјесме, од 17. стиха (од укупно 32 стиха), у четири друга 
катрена, улази ја, не више гласом обраћања, већ самоиспољавањем и нуђењем 

11 Тема би могла бити везана за Хелдерлина и због његове пјесме одговарајућег наслова, 
„An die Natur“ (hölderlin, 1969, 17–19). У тој пјесми се „без муке и присиле“ (Ohne Müh 
und Zwang) одвија живот као у Аркадији, само што се она завршава у потпуно супротном 
расположењу од оног код Стерије – у лишености свега што је било лијепо и сагласно с 
природом. Стеријина ода би се могла чак узети као полемика с Хелдерлином, ма колико 
немогућа у реалним околностима. 

12 У аутобиографским поетолошким записима Стерија свједочи о спонтаности настајања 
пјесме и о обузетости пјесмом (Поповић, Ј. С., 2003: 167–168).
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у наручје мајке–природе („О прими мене, мајко небеснице“). Тај зазив постаје 
назнака уживања у обиљу, осјећању блаженства живота, у поезији природе 
и жељи да се тренутно расположење продужи. Експресиван исказ завршне 
строфе води ка лирском јунаку који би желио да продужи затечени тренутак 
на сав свој живот. Ту негдје настаје гранична линија класицистичке и (пред)
романтичарске поетике. Сљедећи корак ће бити Радичевићев (име узимамо 
као дио романтичарске парадигме): такви тренуци (радости, задовољства, 
чежње, јада) постају пјеснички мотиви. Стеријино ја још није романтичарско, 
биографско ја, већ ја у улози творца пјесме која узноси природу и ја које жели 
да ужива у њеним сластима. Као да се подвлачи граница између оног који каже 
„Ода на природу“ и оног који јој се (п)одаје: први је пјесник, други је онај који 
(жели да) живи у складу с њом или као и она. Чини се да је пјесма потекла из 
одређеног (срећног) тренутка уживљавања, из неког сада. Из таквог оквира 
може се разумјети жеља за овјековјечењем тренутка садашњих задовољстава 
(„до гроба“, „пламен к лепоме“, „твоје сласти“):

О, кад би увек младим у прсима
Овако пламен к лепоме буктио!  
Кад би до гроба твоје сласти, 
Мајко, уживао у овој мери! 

Ти стихови су на путу ка поистовјећењу с тренуцима текућих 
расположења, односно њихових експресија, од којих ће романтичари стварати 
посебне пјесничке цјелине, као исказ екстатичних душевних стања (у Бранка, 
Змаја или Јакшића).13 Стерија је, међутим, још подложан „теретним правилима“ 
„знојног художества“, „натези“ жанра (ода) и ритма, метра и апстрактне лексике. 
Извјесне дилеме око жанровских назнака виде се већ из односа првог наслова 
пјесме („Ода на природу“, ЛМС, 1834) и наслова преиначеног у Даворју („На 
природу“), мада ово „на“ заправо индиректно свједочи о жанру оде као и сама 
ријеч „ода“. (Друга је ствар што ће то исто „на“ ући у пригодно–шаљиве, сатиричне 
13 Као да дозива ово расположење, касније ће се Стерија опраштати у елегичним тоновима од 

младалачких визија и нада: „Време моје младости, безбрижно време весеља, / Кратко ми 
овди потраја стужен олујама цвет.“ (Поповић, Ј. С., 2002: 65).
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или пародичне жанрове, у травестије и сличне облике комичне литературе. 
Нова улога старог предлога потврђује да је форма постала конвенција подложна 
рушењу и новим улогама.) Велик дио Клопштокових ода носи такав наслов, као 
што је и за Гетеа или Хелдерлина уобичајен у пригодним пјесмама („An“),14 од 
којих је један дио у свечано–патетичном тону, једном од претежних обиљежја 
оде, а други иде ка шаљивим пјесничким врстама. Поменутим именима се може 
прибројити и Хердер, односно његов фрагмент „Die Erde“.15 Став аутора у оди 
редовно исказује општу мјеру вриједности (етичке, националне, социјалне, 
професионалне, естетске). Избор природе као објекта обраћања у Стеријиној 
оди је јасна назнака мјере вриједности, иако та вриједност није уопштена, већ 
се заправо индивидуализује. Управо тај процес индивидуализације општих 
вриједности потврђује да аутор улази у гранично подручје књижевноисторијских 
процеса. 

Текст оде „На природу“ има својстава која га у идејном смислу 
приближавају неким другим, тематски (и жанровски) сасвим различитим 
текстовима Ј. С. Поповића. Међу њима се издваја Славенски језик, химна/ода, 
писана у прози, с облицима обраћања и поређења, односно изједначавања с 
природом; с упозорењем, да је модерно вријеме склоно удаљавању од природе 
(па и од словенског језика), љубећи обману и играчку. Удаљавање од природе, 
међутим, кажњава свакога. И химнични тон, и поређење с природом, и са 
искривљењима у модерним приликама, све то ову химну/оду језику везује с одом 
„На природу”. И у химни „Словенски језик“ је „Природа силна, витка и снажна, 
слободна“; она је мјера вриједности, а однос према њој (према језику) поремећен 
је у модерним временима.16 У другим Стеријим пјесмама природа се, као мјерило 
14 Упоредити, F. G. Klopstock (1980), J. w. Goethe (1949), hölderlin (1969). 
15 „Ich grüße dich, o Mutter Erde“, „Du Immer–Jungfrau“, „Die ewig unermüdet“, „Ich umfasse dich,/ 

Auch meine Mutter, meine Nährerin“ (herder, 1982: 16–20). 
16 Наводимо најзначајније дијелове овог текста (Ј. С. Поповић, 2001: 141–142): 

Светињо стара и дивна и почитанија достојна, што је величаственије од тебе? На обалама 
Ганга порекло добивши онда кад је свет у колевки био, одојила те природа силна, витка и 
снажна, слободна, као што су брда правселенска. (...) 
Оче славенски, давши потомству и живот и славу, коју ти радо придевамо, оће ли доћи 
време да те сви једнако љубимо, твоје слово примимо, твојим се духом окитимо? Тко те може 
надвисити богатством, простом виспреношћу, гипкости, пространством?
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хуманости и просвијећених односа међу људима и народима, утопијски зазива 
на повратак међу људе. 

Блага колевко среће, ој природо стара, едемска,
Врати се, врат’ се назад, срца озари наша.
Не књиге Јевропе, нити Француз, Немац ил’ Енглез,
Већ нрави невиност просвету праву носи. (Турци, Даворје, 2: 28)

Стеријинa одa природи има другачији књижевноисторијски и 
жанровски оквир него друге пјесме ове тематике у српској поезији. Ова врста 
лирике почињс с Орфелином (има их, међутим, већ у зборницима анонимног 
карловачког магистра17), а један од врхунаца има у Соларићу. Природа је код овог 
пјесника крајишких Срба нови пјеснички мит, тема, мотив, посредник урањања 
у земаљске и космолошке теме. Те врсте пјесама Симе Милутиновића објављене 
су тек касније или су биле слабо приступачне у ранијим издањима;18 његова 
Сербијанка (1826) има доста стихова у којима се дочарава љепота пејзажа или 
емотивно стапање с природом, или се о природи говори као дијелу господњег 
храма.19 Ријеткост није мотив Стеријине пјесме, већ је ријеткост да се оваква 
тема нађе у апстрактној атмосфери класицистичке лирике, сведене добрим 
дијелом на скуп ритмизираних, реторички наглашених стоичких порука и поука 
које јачају повјерење у самоконтролу, начела здравог разума, морала, служења 
заједници, нацији (Лукијан Мушицки). Формиран у класицистичким оквирима 
српске поезије, и Петар П. Његош ће се ускоро јавити као „син природе, поет“, 
и он ће говорити о природи и „питателном соку“ „штедре матере“, њеним 
одговорима на пјесникова питања.20 Та промјена је не мање епохална него ова 

17 Уп., М. Павић: „Зборник непознатог карловачког магистра из 1734. године“ (Павић, 1976: 
9–39). Између осталих пјесама налази се и „Ода Дунаву“ (с. 32–33). 

18 Мисли се на Милутиновићеве збирке Неколике пјеснице (Лајпциг, 1826), Зорица (Будим, 
1827), а један дио раних Милутиновићевих пјесама је објављен касније, у ЛМС, од 1863. 
године. 

19 Милутиновић Сарајлија, С. (1993: 266); такође у предговору, с. xxVIII. 
20 Уп., „Ко је оно на високом брду“ (Његош, П. П., 1967а: 56) и луча (Његош, П. П., 1967б: 136). 
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класицистичка, с римским размјером и реторичким правилима организовања 
пјесме/оде. Поезија није само облик; њена генеза се тиче и садржаја, смисла, ма 
којим средствима да се тај смисао ствара. 

Могло би се закључити да Стеријина ода „На природу“ носи собом нов 
естетски садржај, или нову могућност таквог садржаја (идеала). Није општа 
новина те оде што je посвећена природи: иза тога је богата традиција и античких 
времена и новог доба. „Мајка природа“ је већ одавно заузела ако не упражњено, 
свакако непојамно мјесто Господа, али ова ода није настала, чини се, на тој 
основи. Она се може читати као похвала слободи стварања, природности 
љепоте, сластима и токовима блаженства као вриједности аналогних умјетности 
ослобођеној „теретних правила“. Оквири класичног размјера нису могли више 
надвладавати провалу нове тематике и нове осјећајности. Стоичко начело, 
„живјети у складу с природом“, сада добија други смисао: живјети као природа, 
раскошно, у блаженству уживања, немара и чуда које oнa ствара, у моћној 
самодовољности и сталности промјена. Говорећи с нешто већим степеном 
слободе, Стеријина ода природи постаје и ода слободи стварања, несумњиво 
(може се поузданије тврдити) као противстав преовлађујућим нормама 
класицистичке традиције. Остајући у форми, у избору жанра и реторичким 
средствима, везан и сам за ту традицију, зазивао је друге путеве пјесничког 
исказа, а можда и скепсу у погледу могућности да се такав идеал досегне. У сржи 
„знојног художества“ су „теретна правила“, којих се нико није ослободио. 
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Dusan Ivanic

STERIJA’S ODE ON THE NaTURE (Na PRIRODU)
Summary

Previous studies on the Sterija’s ode On the Nature have pointed out its relationship 
with Antique tradition (Flasar). The author of the paper calls attention to the modern context 
of the theme (Klopstock, Pseudo–Göethe, herder hölderlin), as well as on another thematic 
core: the lyric “I” as a sign of auto poetic sense of the whole (Nature– Poetry–Art). This fact 
supports “border” position of the text between classicism and Pre–Romanticism.





467

ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Željko D. Milanović (1975)1           UDK: 821.163.42–31.09 Kumičić E.
Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet 
Odsek za srpsku književnost

MARGINALNI SVET ROMANA GOsPOĐa saBINa EVGENIJA KUMIčIĆA

Rad istražuje način oblikovanja prostora i načine etabliranja junaka 
romana Gospođa sabina Evgenija Kumičića kako bi pokušao da odgovori na 
pitanje koliki je jaz između teksta i sveta – da li je taj jaz smanjen autorovim 
zalaganjem za naturalizam. Istražuje se odnos Kumičićevog romana prema 
prećutanom imperativu simboličke izgradnje sveta oslobođenog interpretacije 
koja se nije već odigrala pre nastajanja teksta. Narativni uljezi (marginalni junaci) 
ostaju trajno svedočanstvo sveta koji nije zahvaćen procesom pre–interpretacije, 
ostvarujući tako jednu moguću poetiku naturalizma.

E. kumičić, Gospođa sabina, prostor, etabliranje junaka, naturalizam.

Roman Gospođa sabina i tekst književnoteorijskih ambicija „O romanu“ 
Evgenije Kumičić (1850–1904) objavljuje 1883. godine, nekoliko godina posle 
dvogodišnjeg boravka u Parizu i već štampanih romana Olga i Lina (1881), Jelkin bosi-
ljak (1881), Začuđeni svatovi (1882). O Gospođi sabini kao i o drugim Kumičićevim 
delima (od pripovetke slučaj (1879) do romana kraljica Lepa (1902)) pisano je zaista 
mnogo: pojavljivanje njegovih proznih dela izazivalo je produktivne polemike kao i 
rasprave koje su u polemički blažem obliku vođene i mnogo godina posle objavljivanja 
njegovih dela. Protivrečne vrednosne ocene Kumičićevog stvaralaštva i njegovih 
razmišljanja o romanu izricali su podjedanko apodiktično i njegovi savremenici i 
kasniji istraživači. 

Antun Barac u tekstu „Ljestvice i vešala“ (1944), polazeći od teze da nauka 
o književnosti nasleđuje „nepotrebni talog“ iz prošlosti koji ometa pogled u suštinu 
stvari, pokušava da oslobodi Kumičićevu književnost ocena o „njegovu romantizmu, 
1 zmilanovic2000@yahoo.com
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o njegovoj tehnici crno–bijelo, o prednosti njegovih istarskih ili povijesnih romana 
nad zagrebačkim, ili obrnuto“ (Barac 1968: 315). Barac govori da je Jakša čedomil 
svojom kritikom Kumičićevog dela (čedomil 1891) izgradio odnos književne kritike i 
istorije književnosti koji neprekidno ponavljaju učenici i profesori, novinari i kritičari: 
„Kumičić je htio biti naturalist, a u biti je romantik; Kumičić pozna samo tehniku 
crno–bijelo; Kumičićevi opisi su dekoracije; Kumičić ide samo za efektima a ne za 
umjetnošću“ (Barac 1968: 314). 

Barčev napor da prevrednuje ocene Kumičićevog stvaralaštva ostao je u velikoj 
meri neuspešan. Ivo Frangeš kaže da se Kumičić nikada nije oslobodio romantizma 
„unatoč svojemu tobožnjem naturalizmu“, kao i da njegova istarska dela nisu ni 
„djelomično naturalistična“ (Frangeš 1975: 389).2 Naivna fabula i nerealističnost 
Kumičićevih romana, tvrdi Frangeš, mladim pravašima nisu smetali (i sam Kumičić 
je bio verni pristalica hrvatske stranke prava) jer su Kumičićeva dela bila ispunjena 
antinemačkim raspoleženjem. Da su Kumičićevi opisi mora dekoracije, toliko hvaljeni 
kod savremenika, slaže se i Frangeš: „stoga su ti opisi mora zapravo uljene slike što ih 
Kumičić vješa po zidovima svoje proze“ (Frangeš 1975: 389). I Miroslav Šicel zastupa 
slične stavove: u istarskim romanima Kumičić se služi „crno–bijelom romantičarskom 
tehnikom: sve što je naše pozitivno je, sve strano je negativno“ (Šicel 1997: 93). Gospođa 
sabina je za Šicela Kumičićevo najpotpunije naturalističko delo u kome on „relativno 
uspješno ulazi u problematiku gradskog života, u svijet suvremenog društva, uočavajući 
i analizirajući karakter ljudi iz viših aristokratsko–građanskih slojeva“ (Šicel 1997: 94). 
Međutim, Šicel primećuje da je Kumičiću važnije nacionalno od socijalnog i da je 
zato ovaj autor ostao „zarobljenikom tradicionalnih i u ono vrijeme već zakašnjelih 
stilova (sentimentalističkoga i romantičarskoga)“ (Šicel 1997: 94). Šicel objašnjenje 
Kumičićevog posezanja za maštom, kao osnovnim sredstvom romantizma, pronalazi 
i u činjenici da je Kumičiću bilo nemoguće da u Zagrebu otkrije ono što je Emil Zola 
pronalazio u Parizu jer je Zagreb tada „mali provincijski gradić u odnosu prema 
Parizu“ (Šicel 1997: 94). 

Naša namera nije da u ovom radu, prateći tekstove posvećene Kumičićevoj 

2 U istorijama književnosti je uobičajeno da se Kumičićeva prozna dela tematski dele na istarski i 
zagrebački krug i krug istorijskih romana (Barac 1968: 316). 
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prozi, razotkrijemo tragove nepotrebnog taloga nasleđenog iz prošlosti, već da 
istražimo da li je moguće govoriti o romanu Gospođa sabina kao uspelom realističkom 
(naturalističkom?) romanu koji stvara sliku Zagreba i njegovih stanovnika viđenu 
pripovedačkim „zdravim očima“ o kojima govori sam Kumičić parafrazirajući Zolu 
(Tomić 1970: 288), odnosno da li je moguće govoriti o ovom romanu kao o delu koje 
ne obuhvata samo više slojeve društva već i one slojeve za čije otkrivanje se zasluga 
pripisuje upravo realizmu: „No reklo se o realizmu što se god htjelo, jednu mu zaslugu 
valja potpuno priznati: a ta je da su njim nižji staleži današnjeg društva prodrli u 
književnost i postali predmetom umjetničkog prikazivanja“ (Frangeš 1976: 21). Da 
bismo odgovorili na ovo pitanje, pokušaćemo da sagledamo prostor koji obuhvata 
roman (način na koji se prostor upisuje u roman i način na koji slika prostora 
postaje presudna za oblikovanje ključnog tematskog elementa romana – društvenog 
etabliranja junaka) i sliku društvene hijerarhije koju stvaraju junaci (odnose nižih i 
viših slojeva društva, marginalizovanih i već etabliranih i onih koji su zahvaćeni 
napetim i neizvesnim procesom društvenog etabliranja). 

Roman Gospođa sabina prati pokušaje mladića, činovnika i studenata (Viktora 
Ribičevića, Jakova Vojnića i Milana Kriškovića) da svoje povremene dolaske u kuću 
gospođe Sabine zamene trajnim ostankom u njoj ženidbom Sabininom ćerkom 
Zorkom. Sabinina kuća je poželjni centar zagrebačkog društva koji za ove mlade ljude 
predstavlja trajnu potvrdu uspeha i dostignute društvene moći. Mavro Šarinić, prijatelj 
Viktorov, zaljubljen je u Ružu, nećaku bogate udovice Jele Martinić. Ilija hribar i 
celestin Solarić (kvaziintelektualci i zelenaši, lažni rodoljubi i pohlepni intriganti) 
takođe imaju svoje interese: obojica bi da se dokopaju novca udovice Jele (Solarić i 
ljubavi mlade Ruže) i na tom putu ne biraju sredstva. Gospođa Sabina, jedini gospodar 
kuće Ivana Lozara, i sama želi da očuva svoju moć udajom ćerke za Jakova kada ovaj, 
zahvaljujući nasledstvu, postaje bogat, ali i da ima koristi kad uveri udovicu Jelu da 
je Solarić iskreno voli. Na kraju romana, čini se da svako dobija ono za čim je žudeo: 
Sabina je očuvala svoju moć i spasla se propasti udajom ćerke za Jakova; Jakovu ostaje 
da novcem kupi još veću plemićku titulu koja garantuje da će biti zaboravljeno njegovo 
seljačko poreklo; Mavro je u braku s Ružom koji je sklopljen istog dana kada i brak 
Viktora i Jele Martinić; Milan ostaje trajni satelit gospođe Sabine; hribar i Solarić su 
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pripovedački kažnjeni smrću zbog svoje pohlepe maskirane lažnim radom na korist 
narodnu. 

Roman prati pokušaje napuštanja periferije, kako one prostorne tako i one 
društvene – put koji prelaze Viktor i Mavro u prvom poglavlju romana jeste put od 
krajnje periferije do centra grada, od mraka do svetlosti. Od samog početka romana 
(„U jednoj od najzabačenijih ulica grada Zagreba stanovaše Viktor Ribićević“ (Kumičić 
1964: 17)) prostor grada jasno diferencira junake romana. Pripadnost određenom 
prostoru ima karakter pripadnosti određenom društvu. Prostor određuje i preciznu 
preraspodelu društvene moći. Viktor je podstanar kod gopođe Regine. Njena kuća je 
stara, „naherena krova, izbočenih i pocrnjelih zidova i mračnih stuba“ (Kumičić 1964: 
17), s mračnim hodnicima i pod stalnom pretnjom od požara. Viktorov izgled je u 
suprotnosti s izgledom sobe u kojoj stanuje: dok je njegovo lice rumeno i oblo, u sobi je 
stari pod, raspuklo ogledalo, trošni i klimavi nameštaj, lojanica je jedini izvor svetlosti. 

Neizbežni element prostora u kome se kreću junaci jesu slike na zidovima. 
Dok se u kući štedljivog i bogatog Petra Vojnića (Jakovljevog strica) nalazi slika sveca 
zaštitnika, u Sabininoj kući među ostalim slikama i Zorkin portret, u Viktorovom 
stanu je više slika. Među njima su slike Napoleonovih bitaka, slike četiri godišnja 
doba i „crni okvir bez slike“ (Kumičić 1964: 18). Dok su slika sveca zaštitnika i Zorkin 
portret funkcionalno iskorišćeni (sveca primećuje Jakov dok je stric na samrti; Zorkin 
portret u zlatnom okviru posmatra Viktor kad mu Sabina saopšti da neće biti njen zet; 
slike bitaka i prirode poriču ozidani prostor i stvaraju urbanu atmosferu – prirode u 
gradu gotovo i da nema (Dincelbaher 2009: 496)), pitanje je zašto se u Viktorovoj sobi 
nalazi prazni ram. 

Frangeš, videli smo, kaže da su Kumičićevi opisi mora uljane slike. Antun Barac 
je Kumičića branio od prigovora da more „ne slika po prirodi nego u tišini svoje radne 
sobe“ (Barac 1968: 317). Kumičić smelom smatra svoju tvrdnju da ono što važi za 
slikare moralo bi da važi i za pisce: ne vide svi slikari ni iste boje ni iste oblike u prirodi 
– zato su „zdrave oči“ i „nešto soli u glavi, vrlo zdrav naravni razum“ neophodni da 
se izgrade temelji romana viđeni kao „shvaćanje istine, poimanje realnosti“ (Kumičić 
1976: 355). Ako su slike mora u Kumičićevoj istarskoj prozi izazivale suprotne stavove 
o njihovoj vrednosti (koja je shvaćena kao saobraznost realnosti), kako onda nastaje 
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slika Zagreba u romanu Gospođa sabina: da li je ona proizvod upisivanja sadržaja u 
prazni okvir rama na zidu Viktorove sobe ili rezultat posmatranja stvarnog života? Ili 
se posmatranje „zdravim očima“ nužno pretvara u posmatranje ograničeno ramom 
na zidu? Ako je teško odgovariti na ova pitanja, moguće je pratiti kako junaci romana 
posmatraju i spoznaju svet, kroz kakve ramove se razvijaju i razrešavaju krizni trenuci 
njihovih života.

Krećući se s Mavrom ka Sabininoj kući, Viktor se otkriva pred čitaocem kao 
junak koji poseduje svest o društvu u kome živi: Sabina je plemkinja koja se razlikuje 
od mnogih građanskih žena i on, iako je demokrata, veruje da demokrate greše u 
svom preziranju starog plemstva: „Ja držim da se čovjek uistinu oplemeni kad živi 
u obitelji kao što je Lozarova“ (Kumičić 1964: 27). Ulica je prostor u kome će Viktor 
kasnije ponovo govoriti o svom pogledu na svet. Mavro, šetajući svakodnevno ulicom 
u kojoj stanuje njegova voljena, jednom prilikom, dok mu Viktor pravi društvo, iznova 
primećuje Solarića kako ulazi u Jelinu i Ružinu zgradu. Viktor govori o Solariću kao 
zlotvoru ali i o potrebi da se žigošu svi nepošteni: „Rušiti ih sa pijedestala njihove slave! 
Pokazati ih svijetu kakvi su, bičevati ih kao Isukrst one Farizejce!“ (Kumičić 1964: 
158) Kad Mavro prigovori da je govorio sa starim piscem koji smatra da je „u modi 
zabašuravanje, da se općinstvo plaši istine“, Viktor odgovara: „Ta, molim te, to su stare 
diple!“ (Kumičić 1964: 159) Jedino prostor ulice, dakle prostor moguće demokratije, 
pruža priliku Viktoru da govori kao buntovnik, da bude izvan diskursa društvene laži 
koji vlada salonima bogatih – u njegovom ubogom stanu ostaje mu da sebe upisuje kao 
budućeg pripadnika visokog društva u crni ram na zidu. Viktorov komentar reči starog 
pisca je i, na prvi pogled, neobično osmišljen autoreferencijalni iskaz samog pisca – 
da je prošlo vreme sakrivanja istine i u društvu i u književnosti, može da izgovori 
junak koji, videćemo, upoznaje laži i opasnosti blizine visokom društvu. Pravu prirodu 
Sabininog plemstva i Zorkine ljubavi Viktor otkriva izvan Sabinine kuće, u prostoru 
streljane tokom krabuljnog plesa, u vreme kad se pod maskama ne razlikuju plemići 
od slugu. 

Viktora i Mavra put do Sabinine kuće vodi preko Jelačićevog trga. Prvi čitaočev 
susret s trgom odvija se u magli. Trg je prekriven blatnjavim snegom koji obasjava žuto 
svetlo plinskih svetiljki. Sabinina kuća na Ilici je, za razliku od one u kojoj stanuje 
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Viktor, lepa, velika, toliko osvetljena da se svetlost razliva i na pročelju kuće s druge 
strane ulice. U kući, koja liči na „dućan pokućstva“ jer Sabina kupuje i zalaže stvari 
u zavisnosti od svojih finansija, pod je namazan voskom, glasovir je obavezan, vruće 
je i sedi se u strogo planiranom rasporedu koji odražava odnose moći ali i Sabininih 
interesa. 

Dok se kreće ka Sabininoj kući, Viktoru se čini da njegova nova košulja 
šušti „kao lovorovo lišće u bujnoj šumici kad piri lagodan vjetrić!“ (Kumičić 1964: 
24) Svoje razmišljanje Viktor šaljivo prepoznaje kao pesničko. Ipak, čini se da je u 
čitavom romanu priroda shvaćena kao pesnički rekvizit koji se upisuje u okvir rama 
na zidu Viktorove sobe. Trag prirode je vidljiv i kroz prozor Zorkine sobe: dve zvezde i 
drvo. Priroda ulazi kroz prozor bogatog centra grada i danju: sunce ulazi kroz prozore 
tople i udobne Zorkine sobe i boji zidove u ružičasto jer su zavese te nijanse. Grad, 
kome se Sabina pokazuje jedino na način koji ona želi i u prostoru koji sama bira, 
takođe prodire kroz prozor, ali za razliku od prirode koja ne uznemirava, grad deluje 
uznemirujuće: „Ilicom prolaze omnibusi, kočije i druga kola, a stakla na prozorima 
podrhtavaju“ (Kumičić 1964: 70). Ni Sabina ni Zorka ne posećuju javne prostore u 
kojima se odigravaju društveni balovi jer se ne žele „miješati sa svjetinom, kako bi 
običavale krstiti zagrebačko građanstvo“ (Kumičić 1964: 88). Grad može svojim 
realnim prisustvom da se približi Sabininoj kući, Sabina odlazi gradu jedino kad u 
tome vidi korist za sebe. 

Ilica i Jelačićev trg za Zorku i Sabinu predstavljaju mesto zavođenja. Mladići 
zagledaju Zorku, a među njenim obožavaocima ima časnika, činovnika, pravnika i 
gimnazijalaca. Kad krene u Jelin stan, Sabina uživa u činjenici da je pukovnik prati – 
ona mu se smeje „izazovno i porugljivo“ (Kumičić 1964: 121).

Mnogo puta u romanu junaci svet vide kroz prozor. Vojnić se rastaje sa Zorkom 
pred uredom njenog oca a onda vidi crne zidove, izlizano, klimavo i vlažno stepenište. 
On vidi kako kroz „blatna stakla“ pada svetlost na „zgažen snijeg i na hrpu seljaka“. 
Seljaci u „trošnim i požutjelim surinama i zakrpanim kožusima“ (Kumičić 1964: 92) 
pojavljuju se da bi Vojnića podsetili na njegovo seljačko poreklo. Za razliku od ovih 
blatnih prozora, Vojnić na Zorkinim prozorima vidi kako sija zlatno sunce. 

Prostor grada ostaje trajno podeljen: „radnici su se žurili Ilicom, seljaci iđahu 
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sredinom ceste, gospoda su se šetala pločnicima, neke seljakinje držahu se takođe 
pločnika“ (Kumičić 1964: 97). Svakome od prisutnih na Ilici je pripisan drugačiji 
glagol koji određuje njihov status u društvu: radnici sa sve manje vremena, gospoda 
u dokolici i „neke“ seljakinje s koševima na glavama kojima, očigledno, snabdevaju 
bogate kuće pa su pripuštene u delimičnu milost pločnika. 

Sabina, pošto poseti Jelu Martinić s namerom da joj ukaže na „iskrenu“ 
Solarićevu ljubav, prolazi „samotnijim“ ulicama na kojima su trošne kuće, slabo 
osvetljene, crnih zidova, s velikim i blatnjavim dvorištima. Takve ulice su izrovane, 
s nejednakim pločnicima i vonjem bara. Njihovi stanovnici se čude gospođi kakva je 
Sabina. čuđenje koja Sabina opaža podseća je na njene prve ljubavne pustolovine. Ali 
ovaj put ne bira da bi uživala u pažnji Drugog već da bi izbegla radoznale poglede na 
Ilici – tamo je mnogo besposlenih. Stan Milana Kriškovića u kome Sabina zatiče Zorku 
nalikuje Viktorovom stanu – u njemu se oseća „mlak, pljesniv mrtvački vonj stare 
kućerine“ (Kumičić 1964: 123). Njegov stan je okružen „kaljužom blatne vode“ dok je 
na pločnicima Ilice vode manje. 

Mavrove i Viktorove šetnje ulicama u kojima stanuju Ruža i Zorka predstavljaju 
izraz privida društvenih zabrana i ograničenja. Mavro je toliko često u Ružinoj ulici 
da se stidi jer ga prolaznici već prepoznaju. Kumičić bira Zrinjevac (prostor različit od 
Jelačićevog trga) kao mesto na kome se odigrava susret Mavra i Ruže. Ruži smeta moda 
nošenja koprene i o tome govori Mavru (Sabina i Zorka su modni pioniri Zagreba – 
koriste prašak „veloutine“, kosu doteruju „vrućim željezom“, naručuju odeću iz Beča). 
Susret na Zrinjevcu je bitan jer posle njega Ruža veruje da je Mavro čestit mladić kao i 
da Solarić laže kad govori o njemu. Mavro odlučuje da na trgu ne otkriva svoju ljubav 
jer nije Ruža, kako kaže, „bog bi znao kakva djevojka da joj na trgu otkrijem svoju 
ljubav“ (Kumičić 1964: 175). Kad ostane sam, Mavro gleda velike palate sa osvetljenim 
prozorima – oni pružaju prizore porodičnog života. Do njega dopire „mukli šum iz 
napučenijih ulica“ i on se pita kako će Zagreb izgledati kad „bude domovina hrvata 
ujedinjena i svoja“ (Kumičić 1964: 176). Tada briše suzu s lica – nacionalni romantizam 
Gajeva vremena u Mavru zadobija još jednog odanog sledbenika! Mavrov eskapizam u 
romantičarska raspoloženja je, pored težnje za etabliranjem kod drugih junaka, mogući 
odgovor na politiku vremena. Zrinjevac, „tlo okršteno slavnim imenom“ (Kumičić 

MARGINALNI SVET ROMANA GOsPOĐa saBINa EVGENIJA KUMIčIĆA



474

Željko D. Milanović

1964: 176), i ne može ništa drugo da emanira osim sadejstva ljubavi i rodoljublja jer je 
Kumičiću trg nazvan po Nikoli Šubiću Zrinskom draži od Jelačićevog trga. Pravaši su 
svoje argumente tražili „u slavnoj prošlosti i dokazanoj hrabrosti hrvatskoga naroda“ 
(Frangeš 1975: 267), dok je ban Josip Jelačić vrlo brzo posle revolucije 1848. postao 
simbol kontrarevolucije.3 Ljubavni susreti Mavra i Ruže biće nastavljeni u tajnosti 
Jelinog letnjikovca, u dekoru vinograda, jorgovana i šumica, dakle u prirodi jer 
Kumičićev grad ne poznaje iskrenu ljubav. 

Jakov, kad ga Sabina izbaci iz kuće, stanuje u „gornjem gradu“, u prizemnoj 
sobi koja je mala i vlažna (Kumičić 1964: 207). Vojnić se svog stana stidi dok gleda 
kroz jedini njegov prozor kako žene peru rublje. Gledanje kroz druge prozore, one na 
Sabininoj kući, ključni je trenutak koji vodi raspletu radnje romana. Dok pogrebna 
povorka koja ispraća Petra Vojnića, Jakovljevog strica, prolazi Ilicom, Jela i Sabina 
posmatraju s prozora. Istovremeno, iz druge sobe, Viktor i Zorka, čiji su odnosi već 
uzdrmani Sabininim i Zorkinim saznanjem da je Jakov postao bogati naslednik, 
posmatraju povorku – svako s posebnog prozora! Ovog puta, umesto grada ili prirode, 
kroz prozor dolazi ljubomora: Zorka hvali ples husarskog časnika koga vidi u povorci. 
S druge strane, Jakov gleda čas Zorku, čas Sabinu. Iste noći Jakov će dugo gledati u 
Zorkine prozore, a narednih dana Zorka je satima prikovana za prozor – iščekuje 
Jakova. 

U pretposlednjem poglavlju romana narator nas vodi do Reginine kuće u koju 
se vratio Viktor. Regina je posmatrana kroz prozor njene sobe. Ona iz svog stana vidi i 
druge prozore te stare kuće. S drugih prozora izviruju žene kako bi videle ko dolazi kod 
Regine. Ni poslednje poglavlje romana nije ostalo bez junaka koji gleda kroz prozor, 
ovog puta prozor vagona. Jakov Vojnić, samoetabliran na posetnici kao Jacques – 
Voinics, vraća se iz Pešte kao plemić de Vojnicsdol. Kroz prozor se vidi priroda ali ona 
ne može da uđe kroz prozor Vojnićevog vagona, ona je gledana jedino očima naratora. 
Vojnić pred sobom vidi jedino svoju titulu plemića, plaćenu novcem i zaboravljanjem 
porekla. 

Ako je prozor prostor s koga i kroz koji se posmatra svet, je li moguće da delom 
sveta postanu junaci iz „nižih slojeva“ za čije otkriće je „zaslužan“ realizam? Kumičić 

3 Godine 1892. Kumičić objavljuje svoj istorijski roman Urota Zrinsko–Frankopanska (1892).
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je izabrao prozor jer on minimalno iskrivljuje perspektivu „zdravih očiju“. Kako je reč 
najčešće o prozoru bogataške kuće, pitanje je da li ta perspektiva minimalno iskrivljene 
slike sveta nije i okvir koji može maksimalno da ograniči viđeni svet, odnosno da li 
junaci koji su u Sabininoj orbiti mogu da vide Drugog. Svet bogatih je nemoguć bez 
usluga siromašnih, međutim, oni se u romanu pojavljuju epizodno, njihova funkcija 
je isključivo uslužna: nosač (trhonoša) koji donosi Viktoru košulju, „maleni čovuljak“ 
koji na trgu prodaje pečeno kestenje, seljaci koji Jakova Vojnića podsećaju porekla 
(jedan ima lukave oči), postolarev sin koga tuče Sabinin Silvio, poštar (listonoša), sluga 
Petra Vojnića, Jelini mlekar, stara kuvarica i sobarica, radnici bez vremena i seljaci van 
pločnika. Niko od ovih junaka nije detaljnije predstavljen ni individualizovan, ali to ne 
treba razumeti kao izraz piščevog odnosa prema njima jer su neki od glavnih junaka 
prikazani na isti način: i Viktor i Jakov su „čvrst[i] kao drijen“ (Kumičić 1964: 17, 63). 
Kočije kojima se kreću Kumičićevi junaci nemaju kočijaše, osim ako pored kočijaša ne 
sedi Milan Krišković. 

Među junacima iz nižih slojeva izdvajaju se jedino Sabinina sluškinja Rezika i 
neimenovana udovica s petoro dece. Rezika je aktivno prisutna u epizodi krabuljnog 
plesa jer je i sama maskirana po nalogu sestre Ivana Lozara. U nju i Ivanova sestra i 
Sabina imaju poverenje jer ona lako postaje saučesnikom njihovih intriga. Udovica s 
petoro dece koja je bačena u hribarove šake (jedina opisana sa jednakom merom kao 
i drugi junaci; ponovo prisutna kao Vojnićeva stanodavka – kojoj on neće pomoći da 
se izvuče iz dugova iako kasnije, kada ga Sabina praktično opljačka, on veruje da nema 
plemstva bez velikodušja; Viktor neće više tražiti novac od hribara kad upozna sudbinu 
ove žene) funkcionalno je iskorišćena da bi se pokazala sva pogubnost zelenašenja. 

Svetu nižih slojeva pripadaju i dvojica neimenovanih junaka koji se pojavljuju 
u trenutku kad Viktor baci nedogorelu cigaru (smotku) na pločnik. Neposredo posle 
već komentarisane autoreferencijalnosti („Ta, molim te, to su stare diple!“), Viktor 
odbacuje „daleko komad smotke, za kojom poleteše dva čovjeka – ko da je prvi 
ugrabi“ (Kumičić 1964: 159). Prijatelji ne primećuju ovu dvojicu koji se utrkuju da 
dohvate cigaru. Ko su dvojica neimenovanih junaka? Oni ne mogu da budu viđeni iz 
perspektive prozora, ne mogu da budu imenovani ni opisani. Da li oni pripadaju svetu 
koji je Kumičić već interpretirao, pre–interpretirao u svojim pravaško–naturalističkim 
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vizijama ili njihovo pojavljivanje niotkuda govori o prikazanom svetu upečatljivije 
(realističnije, istinitije) od prikazanog kosmosa gospođe Sabine? Sudeći po tome da 
su dvojica neimenovanih poleteli za cigarom, nisu li oni uhodili mladu gospodu i 
čekali trenutak kada će jedan od njih odbaciti cigaru? Oni su senka pripovednog sveta 
koju prozor ne može da stvori ali koja snažno prodire u isti taj svet. Dvojica koja su 
poletela za cigarom podsećaju na sakupljače duvana iz romana Umberta Eka Praško 
groblje. U Ekovom romanu, građenom na bogatoj dokumentarnoj građi nastajaloj 
u poslednje četiri decenije 19. veka, podvojeni junak Simonini, na pariskom trgu 
Mober sreće uhode, bludnice, čuvare razbojnika i prodavce duvana sakupljenog iz 
opušaka: „krupnog dobijenog od nesagorelih ostataka cigara i istresenog iz lule, i onog 
usitnjenog, od pikavaca prvih cigareta“ (Eko 2011: 26). Bez obzira na to da li je smelo 
tvrditi da i Kumičić i Eko pronalaze sakupljače duvana u istoj stvarnosti, doživljenoj ili 
dokumentovanoj, u oba slučaja oni su upisani u crne okvire stvarnosti koja registruje 
uspon kapitalizma. 

Dvojica s margine, iako pripovedački svedeni na detalj koji lako izmiče 
percepciji u svetu intriga i pohlepe, nisu zaboravljeni. Kumičićevim romanom 
preovladava dijalog koji zatamnjuje pripovedačka naturalistička iskliznuća u svet 
marginalnih junaka. 

Prostor Kumičićevog romana je zoniran – u njemu su povučene jasne granice 
kretanja junaka. Nosač ili mlekar ne mogu da prekorače granice uslovljene njihovim 
položajem u društvu, seljaci ne mogu na pločnik, radnici ne mogu da zakorače u 
dokolicu. Prostor u ovom romanu kao da doživljava istu vrstu preobražaja koji je 
doživeo slikarski prostor na izmaku srednjeg veka zbog uvođenja perspektive, kada 
značaj neke osobe prestaje da bude „merilo za njeno prikazivanje“ i postaje „objektivni 
kriterij njenog položaja u prostoru“ (Dincelbaher 2009: 502). Istraživači ovaj preobražaj 
porede s pogledom kroz prozor kojim se „otvara jedan jedinstven prostor, koji deluje 
kao isečak iz realnog sveta“ (Dincelbaher 2009: 502). 

Prostor romana je jasno izdeljen na zone koje pripadaju bogatima (Ilica), 
zone siromašnih (samotne i periferijske ulice) i zone gde je moguće da se bogati i 
siromašni sretnu ali uz jasno ocrtane granice (Jelačićev trg, Ilica). Zrinjevac predstavlja 
posebnu zonu u kojoj je moguće voleti bez govora o ljubavi ali zato s mislima o 
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ljubavi prema domovini. Kumičićev Zagreb je u velikoj meri desakralizovani prostor 
jer jedini sakralni prostor je u blizini Zrinjevca: Mavro primećuje kupole crkve koja 
se nalazi u blizini trga. Dok je prostor u srednjem veku bio posredovan religijskim 
kosmosom, prostor Kumičićevog romana je posredovan autoritativnim društvom koje 
ograničava i sprečava svaki vid sopstvene transformacije. Složimo li se sa stavom da 
mentalne predstave prethode opažanju prostora, odnosno da „ono što ne može biti 
predstavljeno ne biva ni opaženo“ (Dincelbaher 2009: 508), dolazimo do drugačijeg 
pogleda na Kumičićev naturalizam. Ali pre nego što pokušamo da pružimo odgovor 
na ovo pitanje, pogledajmo kakva je uloga društvenog etabliranja junaka u romanu. 

Rekli smo već da neki junaci romana teže društvenom etabliranju kroz pokušaj 
da budu i ostanu u milosti bogatih. Na tom putu oni moraju da prihvate manire, modu 
ali i ideolgiju neinteresovanja za sve one koje sami marginalizuju. Bitan deo ideologije 
društvenog prestiža pripada i odnosu prema Drugom. Sabina i Zorka sve ono što je 
hrvatsko smatraju manje vrednim. U Sabininoj kući se govori isključivo nemački. 
Sabina i Zorka na ulici koriste francuski kako bi pojačale utisak razlike. Za razliku 
od hribara i Solarića, Sabina je ironična prema njihovim lažnim brigama za narodne 
interese. Jednostavnije rečeno, Sabinin i Zorkin odnos prema Drugom je odnos manije 
u kome je strana realnost, realnost Pešte i Beča, superiorna u odnosu na realnost 
hrvatske. Za Zorku je opera iz Beča „samo smiješna parodija u Zagrebu“ (Kumičić 
1964: 201), Ivana Lozara oduševljava –cs u novom identitetu Jakova Vojnića, Sabina na 
kraju romana ostaje da se slatko smeška slućenoj tituli baronice. 

U prividno demokratskoj atmosferi krabuljnog plesa (prividno jer i on postaje 
pozornica za intrige bogatih) između ostalih junaka mogu se sresti i „Turčin, tamo  
muž iz Turopolja, pa Poljaci, mornari, seljakinje, Figaro, mlinari“ (Kumičić 1964: 239).  
Rezika dolazi kao Mlečanka, Solarić kao Turčin i hribar kao seljak. Društevena 
mimikrija visokog društva samo je produbljena njihovim pojavljivanjem na 
maskenbalu. Maske Mlečanke, Turčina i seljaka su maske stereotipnih uloga koje 
junaci igraju i izvan društveno legitimisanog vremena maskiranja: Rezika kao žena 
lako dostupnih draži, Solarić kao trajno opasan u svojoj pohlepi i hribar koji će izgubiti 
bitku u otimanju Jelinog novca (Solarić nekažnjeno udara). Njihove maske otkrivaju 
lice stereotipa jednog društva spremnog da prevrednuje neke od ključnih pojmova 
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koji određuju idejna i društvena kretanja tokom druge polovine 19. veka. 
Reči liberalizam, relativnost i materijalizam, kad budu izgovorene, deluju 

zbunjujuće na neke junake romana. U jednom sloju Kumičićev roman kritikuje 
zagrebačku kvaziinteligenciju. Tako, hribar koji već dvadeset godina laže kako radi 
na svom velikom projektu, kori vladu koja ne brine za „pozitivne znanosti“ (Kumičić 
1964: 46). Nestašluk desetogodišnjeg Silvija hribar komentariše rečima: „To su 
posljedice modernoga uzgoja, posljedice liberalizma“ (Kumičić 1964: 40). Ove reči 
začude udovicu Jelu. Drugom prilikom, pokušavajući da ocrni Solarića kod Jele, hribar 
nagovara Irenu da joj piše. Tada mu u pomoć dolazi reč „relativno“: „Neki mudraci vele 
da je na svijetu sve relativno, da, gospođice draga, rela... relativno!“ (Kumičić 1964: 
205). hribar naglašava reč „relativno“ jer uviđa da ona deluje moćno na Irenu. Tokom 
boravka u Jelinom letnjikovcu Irena se oduševljava prirodom i optužuje svog brata 
što i on to ne čini: „Lozar je tvrdio, smijući se važno, da je on materijalista!“ (Kumičić 
1964: 286) Svi se smeju tome, a Milan Krišković dugo ponavlja reč „materijalista“. 

Liberalne ideje iz 1848. godine u velikoj meri su odredile dalje tokove razvoja 
evropskih država. Iako brzo prevrednovane kontrarevolucijom, ipak su hrvatsko 
društvo, makar pravno, oslobodile kmetstva i stvorile preduslove za demokratske 
izbore i slobodu štampe, na primer.4 hribar liberalizam razume s pozicija koje teže 
očuvanju postojećeg stanja. Liberalizam u vaspitanju, iz njegove perspektive, ne daje 
rezultate već upropašćuje društvo. Moralni relativizam koji zagovara hribar takođe je 
izraz njegove savremenosti, podjednako kao i Lozarov vulgarni materijalizam. Sve tri 
reči izazivaju pažnju, zbunjuju i svedoče o neuspelosti pokušaja da se stvarnost razume 
s pozicija koje bi potvrđivale bezinteresnost. Paradoksalno je da se hribar kao kritičar 
liberalizma zapravo potvrđuje kao njegovo vulgarizovano čedo u neprestanoj trci za 
uvećanjem sopstvenog kapitala, trci koja ne poznaje postojanje Drugog i koja se po 
svojim posledicama ne razlikuje od načina etabliranja junaka romana. 

Pojam „etabliranja“ koristimo u značenju koje određuje Ginter Anders 
[Günther Anders] u svojoj kritici hajdegerove filozofije kao filozofije poistovećivanja 

4 Već u decembru 1848. godine preduzete su prve mere protiv slobode štampe u habzburškoj 
monarhiji, a u maju 1849. godine proglašen je u hrvatskoj Privremeni zakon o štampi koji je 
ograničio slobodu štampe (Švoger 2006).
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egzistencijalizma s nihilizmom 19. veka (Anders 2011). Poreklo ovog pojma Anders 
pronalazi u Francuskoj revoluciji „koja je ono, što je zahvaljujući autoritetu postojalo 
prije, htjela zamijeniti etabliranim ili nanovo ’određenim’ društvom“ [...]; i koja je 
svakom čovjeku dala pravo da bude autentičan, da pripada sebi, svejedno odakle 
došao; dakle izbrisala je porijeklo i rođenje (kao izvor privilegija)“ (Anders 2011: 133). 
Anders razume 19. vek kao doba individue koja radi jedino za sebe, pritom uzaludno 
tragajući za smislom. To traganje je uzaludno jer „u ekonomskom smislu građanin nije 
tu za svijet, nego je svijet tu [podvukao G. A] za njega“ (Anders 2011: 144). Etabliran 
je plemić jer ne tvrdi da je „bačen u svet“ („on zna odakle dolazi, naime iz dobre kuće; 
on nije prekinuo prošlost; ona ga određuje; ponosan je na nju“ (Anders 2011: 132)). 
Ali u etabliranju kao zamišljenom osvajanju slobode on se ne oslobađa čuvara već onih 
zarobljenih zajedno s njim (Anders 2011: 135). hajdegerov gubitak Anders razume 
kao obezličen, anoniman (on nije Ja (Ich)), nije ličnost, njegov je oblik jednina i „niti 
njime ko vlada, niti on vlada; apolitičan je; ne poznaje prava, dužnosti; ni kulturu ni 
prirodu; ne raduje se; ne voli nikoga i ništa; nije solidaran ni sa jednom grupom; nema 
prijatelja“ (Anders 2011: 131), on strahuje da ostane on koji nije on sam, da ostane 
„pjena na valovima ’bezličnosti’“ (Anders 2011: 129), njegovo poreklo nema pretke. 
On najavljuje oslobađanje velikim rečima ali je njegov revolucionarni čin besmislen 
jer ne stvara konflikt, on sprovodi surogat–akciju „s neizrecivom količinom upornosti 
i neumoljivosti“ (Anders 2011: 136). Očajnički nihilizam i njegov „posljednji prkosni 
pristalica egzistencijalistički bitak“, kaže Anders, ranije su prevaziđeni „očajanjem onih 
koji kao ekonomske žrtve građanskog svijeta i zloupotrebljenih građanskih sloboda 
nikada nisu poznavali stvarne šanse slobode, kao ni opasnosti nihilizma pošto su de 
facto živjeli za nešto, naime za ciljeve moćnijih grupa“ (Anders 2011: 145). 

Ostavljajući po strani Andersove namere, za nas je bitna podudarnost između 
njegove figure iz 19. veka koja teži etabliranju i junaka romana Gospođa sabina. Za 
razliku od junaka koji su plemići (Sabinina porodica), mladi građani (Jakov, Viktor, 
Milan, Mavro) moraju da sami sebe etabliraju, da oslobode sebe okova iskorakom iz 
jedne vrste uslovljenosti u drugu. Važno je primetiti da su Kumičićevi građani bez 
porodice, o njihovom poreklu ne znamo ništa osim da je Jakov seljački sin. Svet za 
sebe jedino poznaje Sabina, građani su skloni prividu društvene solidarnosti: Viktor 
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odustaje od traženja novca od zelenaša kad vidi kakva je sudbina udovice s petoro 
dece; istoj udovici, kad je sretnemo u ulozi stanodavke, Jakov pomaže plaćanjem 
mesečnog zakupa od 5 forinti (njen dug hribaru je narastao sa 100 na 400 forinti). 
Sve ono što Anders prepoznaje u tubitku, važi i za građane, u najvećoj meri za Jakova. 
Promenjivost njihovog uspeha je potvrda da niti vladaju niti njima ko vlada, apolitični 
su svi izuzev Mavra, pod uslovom da njegovu romantičarsku ljubav shvatimo kao 
izraz politike, njihova prava i dužnosti su deklarativne, kultura i priroda su svedeni na 
oblike društveno obavezujućeg ponašanja i dekora, radost je glumljena a ljubavi nema 
bez interesa (opet je Mavro izuzetak), solidarnost je izbrisana a prijateljstvo između 
Mavra i Viktora je češće zaglušeno sebičnošću nego što predstavlja izraz iskrene 
ljubavi. Surogat–akcije oslobađanja sprovode Jakov i Viktor. Za Jakova je oslobađanje 
moguće tek posle dobijanja nasledstva, kada on dugo gleda u Zagreb, seća se prošlosti 
i zna da se sada može osvetiti. Osvetu završava tako što sebi priznaje da voli Zorku. 
Viktor se šapatom buni da je hribar lopov i razbojnik; njegova namera da s trona skine 
sve nepoštene kao Isus Farisejce, izrečena jedino pred Mavrom, za sobom ima dvojicu 
nevidljivih koji lete za njegovom cigarom. 

Zorka voli i Jakova i Milana i Viktora. Njena ljubav nije i njena krivica i 
nismo skloni da je razumemo drugačije nego kao ljubav prema jednoj te istoj figuri 
prosečnog građanina, sklonog ljubavnom šaputanju. Svi oni su prosečni, jednaki i zato 
neautentični. Ona zapravo voli samo jednog koji se pokazuje kao tip građanina. 

Viktorove zaruke sa Zorkom propadaju koliko zbog toga što se pojavljuje Jakov 
kao poželjniji mladoženja, toliko i zbog njegove razdražljivosti i piščeve namere da ga 
odvede u prirodu gde može da spozna ljubav. Milanova ljubav, kao i Viktorova, propada 
zbog dva razloga – Sabina razotkriva njegovo stanje a zatim i on obznanjuje svoju ne-
etabliranost pokazivanjem izlizanih pantalona i pristajanjem na Sabinin novac. Zorka 
se odlučuje za onog koji je najuverljiviji u najavljivanju etabliranja – za Jakova, bogatog 
naslednika koji postaje Jacques a zatim i de Voinicsdol. Ali ne razotkriva li upravo 
Zorka njegovo poreklo bez predaka kad u pozorištu „ne može da skine očiju s grofa“? 
(Kumičić 1964: 315) 

Nasuprot svetu građana i plemića, videli smo da Kumičićev roman beleži i 
postojanje sveta onih koji ne poznaju ni šanse obećane slobode ni opasnosti nihilizma: 
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svet marginalnih i marginalizovanih junaka. Mentalne predstave koje prethode 
opažanju ovih junaka Kumičić je mogao lako da pronađe u Šenoinoj književnosti, 
posebno u romanu Prosjak Luka. U predgovoru ovog romana Šenoa kaže da je teško 
proučiti narod koji vekovima nosi svoju muku, da „u tih hrvatskih kolibah ima kadšto 
više tragičkih sukoba, nego bi čovjek pomislio“, „mnogo izvorna gradiva za domaće 
noveliste, mnogo izvornih karaktera“ (Šenoa 1980: 38) koji se ne nalaze na prvi mah. 
Kumičićev odnos prema Šenoi nije bio istovetan odnosu drugih pravaša prema ovom 
piscu. U tekstu „O romanu“ Kumičić o Šenoi kaže da „naš neumrli Šenoa imao je 
velik um i posve zdrave oči“ (Kumičić 1976: 363). Zahvaljujući ponajviše Šenoi, 
Kumičić opaža ono što očekujemo da može biti predstavljeno i posle Šenoe, ali i da 
bude zahvaćeno većim obimom teksta. A to očekivanje nas sprečava da vidimo na delu 
Kumičićev specifični naturalizam. 

Kumičićeva politička pripadnost deluje na upisivanje u crni ram na zidu, 
njegova politika „prekraja deobu čulnog“, i „čini vidljivim ono što je bilo nevidljivo, 
omogućava onima koji su bili smatrani za bučne životinje da se čuju kao bića koja 
govore“ (Ransijer 2008: 8). Za Sabinino plemstvo bučne životinje su i građani i 
narativni uljezi, bez obzira na to da li imaju određenu (uvek uslužnu) funkciju ili 
su tu da predstave jedan poredak sveta. Ako se složimo da je realizam „žrtvovanje 
savršenstva intrige zarad izobilja detalja“ (Ransijer 2008: 134), roman Gospođa sabina 
je onda naturalistički roman u kome Kumičić eksperimentiše sa izgradnjom savršene 
intrige oblikovane dijalogom i svetom u koji prodiru marginalni junaci, bilo da se u 
tom svetu etabliraju ili potvrde njegovu istinitost. 

Poznato trojstvo pozitivizma iz 19. veka (nasleđe, sredina i istorijska situacija), 
istina koja prevazilazi individualnost, isključivanje subjektivnosti mašte, praćenje 
nadiruće kapitalističke industrijalizacije, kritika visokih slojeva i prikazivanje gradske 
bede, opisi mraka jednog društva ali i dopuštanje da temperament utiče na formiranje 
slike sveta, predstavljaju ključne karakteristike naturalističkog stila. O naturalizmu 
najbolje svedoče otpori savremene publike i kritike, nespremnih i u slučaju Zole i 
Kumičića da književnost autora koji su politički svesni kritičari poretka prihvate kao 
umetnost. Kumičićevi junaci s nasleđem (plemstvo), junaci koji nemaju nasledstvo ili 
ga se stide (mladi građani), u maloj zagrebačkoj sredini u kojoj se sve zna, na prostoru 
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jasno diferenciranom, u istorijskoj situaciji o kojoj svedoče svojom marginalnošću i 
upotrebnom vrednošću, s neumoljivom težnjom da se etabliraju, junaci sa sudbinama 
koje su oslobođene interpretativne intervencije samog pisca, izgradili su sliku sveta u 
kojoj ostavljeni znakovi naturalizma snažnije svedoče nego što smo do sada bili skloni 
da to vidimo. 
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Summary

The paper explores the shaping of space and the manners in which characters establish 
themselves in Evgenije Kumicic’s novel, Gospođa sabina (Mrs sabina), in an attempt to 
determine the gap between text and the real world – whether the author’s naturalistic approach 
reduces this gap. Furthermore, it explores the attitude Kumicic’s novel adopts towards the tacit 
imperative of a symbolic construction of a world unburdened by interpretation which did not 
precede the text. The intruders in the narrative (the marginal heroes) serve as an everlasting 
testimony to a world free from the pre–interpretative process, thus creating a possible poetics 
of naturalism. 
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Зорица П. Хаџић (1977)1               УДК: 821.163.41.09 Mitrović M.
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет Нови Сад
Одсек за српску књижевност

(НЕ)САЧУВАНО ПРЕДАВАЊЕ ПАВЛА ПОПОВИЋА О МИЛОРАДУ 

МИТРОВИЋУ2

У раду се објављује предавање Павла Поповића о Милораду 
Митровићу, пронађено у Поповићевој рукописној оставштини. Иако није 
штампао посебан текст о овом књижевнику, Поповић је остао доследан 
раније изреченим оценама Митровићевог рада. Предавање се, такође, 
може читати и као Поповићев осврт и одговор на негативан текст Јована 
Дучића о Милораду Митровићу из 1911. године.

павле поповић, милорад митровић, књижевна историја, рукопис, 
предавање. 

Читаоци Сабраних дела Павла Поповића узалуд ће тражити његов текст 
посвећен књижевнику Милораду Митровићу (1866–1907). Другим речима, 
Сабрана дела нуде свега два узгредна помињања овог заборављеног песника, и 
то у следећим прилозима: „Стање данашње српске књижевности“ и „Сећања на 
Алексу Шантића“. Колико је познато, Павле Поповић није штампао засебан рад 
о Милораду Митровићу.3

1 e–mail: zorica_hadzic@yahoo.com
2 Рад је резултат истраживања у оквиру пројекта Аспекти идентитета и њихово обликовање 

у српској књижевности који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
3 Како смо већ навели, текст о Милораду Митровићу не налази се у Сабраним делима Павла 

Поповића која је штампао Завод за уџбенике и наставна средства у 12 књига, а нема га ни 
у „Списку радова Павла Поповића (израдили Вера Милетићева и ђорђе Живановић)“ 
објављеном у прилозима за књижевност, језик, историју и фолклор 1938. године. 

 Иначе, поменути текст „Стање данашње српске књижевности“ Павле Поповић је читао на 
Састанку југословенских књижевника и публициста новембра 1905. године и објавио га је, 
исте године, у Српском књижевном гласнику. У овом прегледу српске књижевности Поповић 
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Ипак, у рукописној оставштини овог књижевног историчара која се чува 
у Архиву САНУ, пронашли смо белешке с његовог предавања одржаног 1921. 
године у Београду (Архив САНУ, 14492/152–5). Предавање је било посвећено 
Милораду Митровићу! Очигледно је да су белешке које ћемо навести вођене 
током Поповићевог излагања, и отуда пре представљају кроки него уобличено 
предавање – то је уједно и разлог што поједине реченице у овом рукопису делују 
нејасно и недовршено.4 Пошто смо ове белешке нашли међу његовим хартијама 
склони смо претпоставци да Поповић није имао готово предавање пред собом, 
већ концепт по којем је излагао. Сачуван запис свакако је вредан пажње и 
објављивања јер захваљујући њему можемо, донекле, да покажемо како је Павле 
Поповић вредновао Митровићево дело.

Како смо навели, предавање је одржано 1921. године. Књижевно дело 
Милорада Митровића већ је било потонуло у заборав иако је, својевремено, 
овај несрећни песник балада и романси важио за једног од најбољих младих 
књижевника. Доказ популарности његове поезије нашао се, између осталог, 
и у познатом предговору антологији новије српске лирике Богдана Поповића: 
„Кад је [Богдан Поповић], поставши уредником ’Српског Књижевног Гласника’, 
распитивао о томе кога сматрају за најбољег савременог српског лиричара (то је 
било 1901), њему је пало у очи да су му Срби из Србије одговорили да је најбољи 
савремени лиричар Милорад Митровић; – Срби из Аустрије, Милета Јакшић; – 
Срби из југозападних крајева, Јован Дучић.“5 

је узгредно навео да је Милорад Митровић кренуо путем Војислава Илића, да у песмама 
„политичког даха“ има полета и срчаности, као и осећања у лирским песмама. Нашем 
књижевнику је замерио што нема „довољно унутрашњег живота за правог лирског песника 
(Поповић 1999: 487)“. 
У раду о Алекси Шантићу који је Поповић објавио у Српском књижевном гласнику 1929. 
године, карактер Милорада Митровића био је, донекле, супротстављен Шантићевом; реч 
је о Шантићевом и Митровићевом реаговању на критику: „Шантић је био благородан 
карактер, фини господин, пун достојанства. (...) Онај добри Милорад Митровић сигурно се 
не би тако понашао на његову месту. За најмању ситницу, и сваки час, он, који је припадао 
’С. К. Гласнику’, излазио је из њега, давао изјаве како му није више сарадник, и понова се 
враћао њему. За најдаљу алузију неповољну по његове песме, он је био смртно увређен 
(Поповић 1999: 509)“. 

4 На крају овог рукописа налази се и потпис женске особе која је водила белешке с предавања.
5 Богдан Поповић је у своју антологију уврстио две песме Милорада Митровића – „Била 
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Било како било, ово предавање пружило је згодну прилику Поповићу да 
се сети некадашњег школског друга и проговори о његовом књижевном делу, 
времену и приликама у којем је оно настајало. 

Ево белешке о којој говоримо: 

*
Предавање Г. Проф. Павла Поповића
На Семинарском скупу 4–II–1921
О милораду митровићу

– Дакле, Господо! Ја сам једанпут кад је 1905 год. био скуп новинара 
и публициста Срб. и Хрв, и кад се говорило о Милораду Митровићу6 
имао да учиним то. И ја сам учинио; схватио сам задатак, мада је био 
тежак, признајем, и дао сам карактеристику његову. Тешко ми је било 
јер смо школски другови – добро се знамо а то је било кад се о њему 
говорило.

И ја сам ту дао ову критику којом је Милорад Митровић после 
био задовољан. 

 Ја сам ту најпре рекао о Милораду Митровићу: који наставља 
шпанску романсу за Војиславом (Леп Завичај), затим да има мушког 
полета и срчаности у послу, да има духа и ироније у епиграмима, да 
има поуздања у чисто лирским песмама; али да нема висине и нема 
унутрашњег живота за лирског песника – то нисам казао. – Он је мало 
писао и волео је своје стихове да глади. Има само два–три слична примера 
у „Старој Причи“ оно: „Ја појмим ствари“ (у стиху) дошло је само због 
идућег: „Поредак квари“.

једном ружа једна“ и „Далеко, далеко ми је да бежим“. Укус читалаца, како то често бива, 
није се поклопио са строгим академским мерилима. 

6 Име Милорада Митровића често је у овим белешкама наведено иницијалима или 
скраћеницама. Ми ћемо доследно наводити пуно име и презиме писца, док ћемо поједине 
скраћенице оставити. Такође, на одређеним местима у тексту извршено је прилагођавање 
савременом правопису. 
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Али било како било ваља разумети како песник који описује 
ствари разуме ствари и како их је употребио. – (Он често није као 
данашњи песници да све лепо чисто и глатко кажу и да као „бела вило“ – 
што је врло старо) Он има ово: [„]Апотеза Јоакиму Вујићу[“], и ту се види 
колико је волео свој занат али он није никад говорио.

То је све што сам имао да говорим о Митровићу.
Све је то било једно време од Војислава – Митровић је један песник 

пријатан за читање; можда мало заборављен, али пријатан за читање. (Ја 
говорим као и што би говорио пред њим.) Милорад Митровић је учио кад 
и ја, били смо у Vом разреду, и већ је тада писао, па је после негде отишао. 
Милорад Митровић није имао књижевну културу коју сваки песник 
мора да има, зато је Дучић имао право, и необично је о томе лепо мислио, 
и погодио је многе ствари али је то казао на један тако страховит начин 
на какав Дучић није никад говорио. Али Дучић има књижевну културу. 
Знамо и то да Митровић није знао ни један језик сем немачког; па ни ту 
није имао право обавештење, па како је знао тако је и доцније и читао те 
ствари. Његова је лектира била ограничена и не кријем да није знао што 
више од 2–3 обичне ствари – а није могао никога читати сем Тургењева, 
јер сам рекао да Митровић није имао право знање ни немачког ни руског 
јез. Митровић је невин потпуно у томе. 

Сад време. Што се тиче времена и прилика, прилике су биле и 
за Богдана Поповића и за све њих исте. Они су сви учили под истим 
приликама. Време им није ништа сметало, а Митровић није ни кондиције 
држао, имао је чак и кућу. Митровић је увек био добро, није имао ништа 
од терета као други од наших другова. (Ви то не знате), а Митровић је 
био богат. Нешто је друго сметало, а то су биле многе конвенционалне 
лажи које су међу нама кружиле, па било је и многих који су им слепо 
повлађивали, а то једном младом народу много чини. – Кад сам ја био 
наставник у Iој гиманзији имао сам два добра ђака (добра, онако, у 
правом смислу) који су читали Шопенхауера, и посвађали су се са свима 
својим друговима због тога. – Има тих лудих идеја доста, једна од тих 
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идеја била је: да сви старији ђаци носе штап и сви су носили, а онда се 
гледало да се што више сманутава [нечитка реч] држе и сви су ишли у 
кафану Дарданеле (онда се говорило: која је мајка изгубила сина тамо 
ће га наћи) – „а то су све последице генијалности“ – па је ту долазио и 
Митровић, мада ми никад нисмо сматрали да је он супериорнији од 
других. 

Митровић је као и други мислио о поезији да се за то не треба 
ништа да ради већ да је то ствар генија, и зато Митровић никад није 
ништа читао и био је страшно неупућен у литературу. 

Дучић је дошао у Београд 1901, (још је био млад) кад и ја, дошли 
смо заједно ту, и онда се Дучић упознао са Митровићем, који је био 
страшно суревњив и у Дучићу је гледао опасног такмаца. Он је сматрао 
да треба да угости Дучића и каже ми да дођемо у Касину, ја, као школски 
друг а Дучић као гост. Дучић ми је за све време до краја говорио: Сећаш 
ли се ових песама Мисеових, Игових (Musset, hugo), (а Митровић није 
знао ниједну од тих песама), на то Митровић каже: Ја највише волим 
Змаја и ђуру кад они кажу то и то – и Митровић се осећао много нижи 
због културе. – Он има интуиције ал није имао културе, да је културе 
имао он би дао нешто ново.

Милорад Митровић није имао унутрашњег живота, финијег, 
развијенијег, и ни један једини пут – кад је Митровић био заљубљен?! 
А какав је то лирски песник који није био заљубљен (Милан Савић из 
Новог Сада писао је нешто против Недића, и каже да он не може да 
пише кад није ни једанпут био заљубљен а Недић је од тога направио 
шалу). – и Митровић у врло многим стварима или није казао своје 
право осећање или није био искрен. На страну медитативне писце, ал за 
прави лирски карактер морате имати развијен живот, и ја се не сећам ни 
једног интимнијег разговора када је он додирнуо то, или као друг о томе 
говорио. (Можда је другима говорио, мени није.) 

 А како је Милорад Митровић писао пригодне песме? – погрешно 
је узети време и рећи да су свега он и Домановић били куражни. Није 
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тако. То је обично. Све је било слободно, Домановић јесте али Митровић 
није, он је све своје песме потписивао а то није била нарочита кураж. 
(Није то било ништа.) Нешто друго. То је политика.

Политика је један занат као и сваки други, и за њу се треба спреми-
ти као и за физику, а Милорад Митровић је и ту са његовим појмовима 
био врло слаб, као кад би се питало: какве су биле реформе тада? – он 
није био човек који би то знао. Он је нападао оне који су имали слободе. 
Политичар треба да уђе у политику, а он је писао Кости Таушановићу 
а Коста Таушановић није био на цени овој, као и Св. Марковић, и није 
његов рад био тако користан као што ви мислите.

Милорад Митровић није разумео политику а политичар је зато да 
разуме, како су текле ствари. (пр. После 1889 кад је дошла демократска 
влада, један је сео и написао памфлет за железницу: о томе како су 
неки добили награду у новцу а међу њима и Стојан Новаковић а Стојан 
Новаковић је добио као и он!) Милорад Митровић је писао увек несретне 
изјаве, увек се нервозно љутио; што му је увек неугодност прибавило, није 
он ништа учинио као ни Змај (Змај је био увек у криву, а кад је говорио 
о стварима преко Саве и Дунава, ту је имао право). Иго и Беранже били 
су барди, али зато у тим стварима треба наћи и дати нешто, а овај није 
никад дошао до ступња да постане бард. Није то ништа било велико (за 
време). Он је 2пут био избачен из службе, али то не значи да су други 
били кукавице а он не (прекид Домановићеве: политика је у томе: знати 
како су се развијале ствари, каква су била министарства и ситуација). 
Није било питање само о куражи, већ је питање, да ли је то тамо било 
паметно? А пригодне песме мисле само на ту слободњачку страну а на 
разумевање политике, не. – Он није био изразит да оправда све. Милорад 
Митровић има својих добрих епиграма, има један и на мој рачун. (Кад 
сам писао о Његошу, њему се то учинило дуго, и он ми дође и каже: Знаш 
шта, ја сам написао ово, хоћеш да допустиш да ја то штампам? – Добро.) 
Има још два–три епиграма на мој рачун. Кад смо били у Дубровнику, 
онда је он написао песму „На мору вече“ – то је био јули месец (сад о томе 
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како је написао ову песму). – Једно вече Митровић и ја, шетамо страном, 
улазимо у барку, он плати чамџији. Лука је кратка а море је било тихо, 
чамац је веслао, кад на једном чамац се почео да клати а Митровић је 
почео да чини рукама (као да лети) и предложи да се вратимо, после 
тога дан два он је дао песму „[прецртано]“ (Веслар?) Он је волео јако 
Дубровник (Прича о Ајкули).

Његове ће се песме још читати он није имао јак развијен живот, 
и културу и био би као Дучић и Ракић. Дучић је имао много гору 
биографију, он је био учитељ у Црној Гори и кад је дошао у Београд могао 
је тек да буде на висини – а Митровић се упропастио нерадећи. У почетку 
је он за Војислава а после се ослобађа. Врло је лепа песма „Далеко далеко“. 
[нечитко име и презиме] је млад човек који увек тугује, и пролази живот 
коју му навлаш тлачи док једног дана деси му се да му умре сестра – и 
тада је видео да је све до тада била фикција. Тако је и код Митровића, сви 
који год песника знају, виде колико ту има искреног, и та је песма, ту је 
постао ово.

– Може се рећи ово: Да је имао талента, али није имао јачине, а 
у томе је ствар да ви будете бољи од оних пре вас. Митровић није имао 
јачине, али човек може да се изрази ако има књижевне културе.

Мало је натур женијалиста као ђура Јакшић, и он није имао 
културе али је он слушао. Једном је нашао једног пријатеља и рекао му: 
„Да ми даш правила како се пише!“ Овај каже: како то може, а ђура њему: 
„Ама јесте, ја то знам, али ипак, неко ми је казао да их има.“

Митровић је дао један циклус песама, а да је имао културе он би 
дао много више (Ја говорим као друг). Митровић је био поштен човек, 
волео је слободу, и написао је књигу која ће се читати, али није имао духа, 
развијеног живота и књижевне културе.

*
 Oцена Митровићевог рада коју је Павле Поповић изнео у овом предавању 

није се у битним цртама разликовала од његових ранијих, узгредних вредновања 
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Митровићевог песничког опуса.7 Ипак, мишљења смо да Поповићев избор 
теме није био нимало случајан – између редова наведеног предавања може се 
наслутити и тиха полемика с текстом Јована Дучића. 

Наиме, појављивање постхумне збирке песама Милорада Митровића 
у плавим корицама Српске књижевне задруге „изазвало“ је текстове Бранка 
Лазаревића и Јована Дучића.8 Бранко Лазаревић се јасно одредио према 
поезији нашег песника: „Да одмах и храбро кажемо, ми више не волимо песме 
Милорада Митровића; што наравно, значи: ми смо их некада много волели.“9 
Интересантно је да се Лазаревић огласио и поводом Дучићевог текста објављеног 
у Српскохрватском алманаху за 1911. годину.10 Дучић је о Митровићу писао с 
висине човека који је видео свет, стекао књижевну славу и који је заборавио 
на своје књижевне почетке. У књижевној критици већ је указано да је Дучићев 
текст имао „обрачунски“ карактер (Konstantinović 1983: 529, 537–538) – што 
може довести до закључка да је Митровић, донекле, „невин“ страдао. 

Но, вратимо се сада оцени Павла Поповића. Видели смо из наведеног 
предавања да је Павле Поповић у најопштијим цртама био сагласан с 
Дучићевим ставовима али, што је далеко важније, из сачуваних белешки може 
се потврдити да иза Дучићеве оштре оцене стоје ванлитерарни разлози. И то, 
овога пута, издвајамо као најинспиративнији део Поповићевог излагања. Када 
с дистанце од готово једног века размишљамо о критичарима Митровићевог 

7 Видети белешку бр. 2. 
8 песме Милорада Митровића појавиле су се 1910; три године након пишчеве смрти приредио 

их је Јеремија Живановић. Узгред, извесном броју књига које је Јеремија Живановић 
потписао као приређивач могу се упутити озбиљне замерке. У томе није изузетак ни 
постхумна песничка збирка Милорада Митровића из 1910. године. 

9 У најкраћем, Лазаревић је његову лирску поезију оценио као баналну, сладуњаву и анахрону, 
издвојивши по вредности баладе и романсе: „И када се његове песме буду потпуно 
заборавиле, а то ће бити скоро, Милорад Ј. Митровић, песник балада и романса из Књиге 
о љубави, биће још једнако један од оних о којима се мора водити рачуна (Лазаревић 2003: 
130).“

10 У приказу Српскохрватског алманаха за 1911. годину Бранко Лазаревић је написао: „Јован 
Дучић је дао есеј о Милораду Митровићу. У томе есеју, Милорад Митровић је врло рђаво 
прошао. Јован Дучић који је, у своје време и напоредо с Митровићем и сам певао песме 
те врсте, заборављајући потпуно историјску перспективу, свео је Митровића на песника 
најнижег реда (Лазаревић 2003: 103).“ 
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стваралаштва, не можемо да се отргнемо утиску да су сенку на објективност 
појединих критичких текстова бацали ванлитерарни разлози. (Дучићев текст о 
Милораду Митровићу указује се као изразит пример оваквог начина писања.) 
У Митровићевом случају то би било следеће: његова личност, припадност 
боемским круговима, политичка активност а нарочито, оштра и бритка сатира 
која никога није штедела. Другим речима, на једном месту свог предавања 
Поповић износи кључну тезу о Дучићевим (књижевним) почецима – Дучић је 
имао много „гору биографију“ пре доласка у Београд, док је Митровић рођен у 
угледном и добростојећем београдском дому.11 Дистанца и нетрпељивост између 
Дучића и Митровића опажале су се већ приликом њихових првих београдских 
сусрета којима је Поповић посредовао – Дучић је с нескривеним задовољством 
користио сваки тренутак да покаже своју надмоћ у културном образовању: 
„Дучић ми је за све време до краја говорио: Сећаш ли се ових песама Мисеових, 
Игових (Musset, hugo), (а Митровић није знао ниједну од тих песама)“. Овакав 
„дијалог“ Дучић је наставио и после Митровићеве смрти, још више заоштривши 
своје перо када је уобличавао свој суд о њему.12 

И ту долазимо до једне важне разлике између Дучићевог текста и 
Поповићевог предавања – она се огледа у вредновању сатиричних стихова и 
епиграма. Док им се Дучић подсмевао, Поповић је имао другачије мишљење. 
Доиста, епиграми нашег песника никако нису лишени естетске вредности – 
верујемо да је у ондашњим приликама требало доста храбрости да се објаве 
стихови какве смо пронашли у његовом песничком опусу. Уосталом, није ли 
Митровић због свог политичког става био више пута отпуштан из државне 
службе? (Чини се да су и Павле Поповић и Јован Дучић готово ћутке прешли 
преко ове чињенице, не придајући јој превише важности.)

Ипак, Павле Поповић није прећутао да му је наш песник посветио 

11 „Тачно је да је Дучић бачен у свет, да је на почетку био без шансе, али да је своје полушансе 
у животу искористио! (...) Милорад Митровић није успео, а Дучић је успео у животу – то је 
поента читаве приче (Ненин 2005: 206).“

12 Коначна, обимнија и много оштрија верзија Дучићевог текста о Милораду Митровићу, 
у односу на ону из 1911. године, објављена је четрдесет година касније у књизи моји 
сапутници. 
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неколико епиграма, чак је и поменуо онај написан поводом студије о Његошу: 
„Подиг’о се Његош о поноћи / Па плачевно удара у лиру: / ’Богом брате, Поповићу 
Павле, / Остави ме једанпут на миру!’“13

С друге стране, Дучић је с нескривеном иронијом писао о Митровићевим 
епиграмима: „И ма да је Митровић био пре свега озлојеђени трубадур, и ма да 
је радије него ишта певао беле кастиљске доне и мрачне витезове у гвозденим 
панталонама, он није хтео да затвори очи пре него што остави неколико 
епиграма против писаца који нису редовно седали за исти сто с њим, ни ишли 
под истим кишобраном. Овај благи песник због тих неколико наивних епиграма 
држао је себе за кобног човека с чијих се прстију цеди крв неколиких жртава 
(...) Што је најзабавније, тако је мислила и С. К. Задруга која није дозволила да 
ти безазлени епиграми изиђу у његовој целокупној збирци (Дучић 1911: 102).“14 
Дучић, међутим, није поменуо да је Митровић њему испевао следеће стихове: 
„Не знам како мачем, / И са којом мером; / Не знам како крстом, / И са каквом 
вером; / Ал’ знам да је пис’о / С раскреченим пером.“15

Нисмо сигурни да је Дучић могао олако да пређе преко наведене 
Митровићеве жаоке када је писао свој текст. Павле Поповић, очигледно, јесте. 
И због тога као кључно место Поповићевог предавања можемо да издвојимо 
следећу реченицу: „Ја говорим као и што би[х] говорио пред њим“. Да ли би 
Јован Дучић могао исту реченицу да напише у свом тексту о Митровићу? 

13 Митровић је овај епиграм потписао псеудонимом Мил. Косорић и објавио га у листу Сатир 
1902 (Косорић [Митровић] 1902: 3).

14 Поменимо да је Дучић у коначној верзији текста о Милораду Митровићу унео измене и 
на месту где је писао о Митровићевим епиграмима. Иначе, Дучић није био у праву када 
је рекао да је Митровић писао епиграме уперене искључиво против писаца који су били с 
друге стране београдске „боемије“. У Митровићевом песничком опусу налазимо, на пример, 
и епиграм о Војиславу Илићу. 

15 Како наводи Радомир Константиновић, епиграм „О Дучићевој прослави“ настао је „поводом 
речи из календара Србобран, за 1900. годину: ’мачем, крстом, пером’ (Konstantinović 1983: 
528).“ 
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Zorica hadzic

(UN)SAVED LEcTURE OF PAVLE POPOVIc ON MILORAD MITROVIc
Summary

In this work the lecture of Pavle Popovic on Milorad Mitrovic, found in Popovic’s 
manuscript legacy, is being published. Although Popovic never wrote specific critics on Mitro-
vic’s work in this lecture he preserves his point of view regarding Mitrovic. The lecture could 
also be understood as the answer of Popovic to negative critics on Mitrovic’s work published 

by Jovan Ducic in 1911. 
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Горана С. Раичевић (1964)1        УДК: 821.163.41.09 Rakić M.
Универзитет у Новом Саду           821.163.41.09 Stanković B.
Филозофски факултет 
Одсек за српску књижевност

ЕРОС И ЖРТВА У СРПСКОЈ МОДЕРНИ: КОЛЕКТИВИСТИЧКИ И 
ИНДИВИДУАЛИСТИЧКИ ПРИНЦИП У ДЕЛУ МИЛАНА РАКИЋА И 

БОРИСАВА СТАНКОВИЋА2

У раду се полази од мотива „ероса” и „жртве” као супротстављених 
принципа, чија се доминација у књижевним делима појединих епоха 
препознаје као аналогон преовлађујућих индивидуалистичких, односно 
колективистичких тежњи једне заједнице. Уочава се да се раздобље 
српске модерне (1901–1914), с највећим замахом у развоју грађанског 
друштва, може сматрати првом индивидуалистичком епохом у српској 
књижевности. Иако и у овом раздобљу постоје јаки колективистички 
импулси, чију основу треба тражити у историјском контексту, на 
примерима поезије Милана Ракића и прозе Борисава Станковића открива 
се, као преовлађујући, индивидуалистички поглед на свет.

Eрос, жртва, индивидуализам, колективизам, српска модерна, 
милан ракић, борисав Станковић.

ерос и жртва као показатељи индивидуалистичког односно колективистичког 
импулса у историји културе и књижевности

На Ерос и Танатос, као на нагоне живота и смрти, још од антике гледало 
се као на најближе сроднике. Као да је човечанство, на неком несвесном нивоу 
1 gorana.raicevic@ gmail.com
2 Истраживање на коме је заснован овај рад спроведено је у оквиру пројекта Аспекти 

идентитета и њихово обликовање у српској књижевности (број 178005), који се, под 
руководством проф. др Горане Раичевић, спроводи на Одсеку за српску књижевност 
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, уз финансијску помоћ Министарства 
просвете и науке Републике Србије.
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поимања, дошло до сазнања да испуњење животног или љубавног нагона, као 
начина физичког обнављања – рађања и репродукције – не представља чак ни 
гаранцију опстанка, а камоли напретка људске заједнице. У 20. веку Сигмунд 
Фројд [Sigmund Freud] тумачио је да је читаво подручје културе – све оно што 
homo sapiensa одваја од његових предака – у ствари засновано на кочењу и 
потискивању нагонских импулса. Жртвовање нагона, ускраћивање жеље да се 
он задовољи, тако је, и према психоанализи, једини начин да људи као врста 
досегну више облике свести и деловања, да се човек оствари као мислилац 
и уметник, али и као колективно биће, јер су, како каже Фројд, сви облици 
стваралаштва заправо резултат сублимиране сексуалности (либидо), чији 
је трансфер започео у тренутку успостављања сексуалних табуа у архаичној 
људској заједници. То, казано другим речима, значи како би човечанство, да од 
порива до његовог задовољења води прав и отворен пут, заправо стагнирало, 
ако не и регресирало, и то првенствено као заједница која покушава да уреди 
темеље заједничког живота. Да би се богатио и напредовао, живот је морао бити 
ограничаван, у извесним случајевима чак и у потпуности поништен, што је 
идеја која је, чини се, најближе повезана с веровањем у жртву као пут ка обнови, 
обнови која се не везује за појединца него за заједницу.3 Смрт појединца, као 
људске жртве, што је или последица својевољне одлуке хероја да погине у боју 
или судбинског сплета околности који погађа људе боље од нас (Фрај [Frye] 
2007) – трагична је за појединца али прочишћујућа и лековита за заједницу. На 
овом обрасцу заснован је читав колективистички етос античке грчке епике и 
трагедије. Идеја о смрти која је предуслов рађања новог и бољег – а која стоји 
у самој основи свих магијских и религијских обреда жртвовања, и која увелико 
превазилази (сежући много дубље у време, и даље у простор) античку грчку 
3 Фројд тврди да је за људе који живе у заједници притисак културе изузетно велик, и да га они 

веома тешко подносе: „čudno je što ljudi, ma koliko malo bili sposobni da žive izolovano, žrtve 
koje od njih traži kultura radi zajedničkog života osećaju kao veliki teret. Kultura, dakle, treba da se 
brani od pojedinca…” (Frojd 2006: 216) Изгледа да је култура која се, по Фројду, изграђује на 
присили и на одрицању од нагона, директна последица одбрамбених механизама колективне 
свести, чак и ако ту присилу спроводе припадници елитистичке мањине, што је, према оцу 
психоанализе, једина способна да управља масама које су „троме и глупе”. Култура нас у 
сваком случају штити од природе која „nas ubija, hladno, okrutno, bezobzirno, kako nam se čini, 
i možda upravo onim stvarima koje su izazvale naše zadovoljstvo.” (Frojd 2006: 226)
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културу као извориште западноевропске културе и цивилизације – открива се 
у проучавањима најзначајнијих истраживача митског и ритуалног наслеђа у 20. 
веку као јединствени понављајући образац. Тако је Џејмс Фрејзер [James Fraser], 
успоставивши везу између познатих митова о обнови – заснованих на причи 
о јунаку што, персонификујући циклус природе, умире да би се поново родио 
(Тамуз, Озирис, Дионис, Адонис) – у свом чувеном и изузетно утицајном делу 
Златна грана указао на аналогију између паганских веровања и хришћанства – 
монотеистичке религије која у новом веку представља окосницу западноевропске 
цивилизације. И хришћанство је, као и паганске религије које су му претходиле, у 
својој основи имало причу о хероју–жртви, који је морао да оконча свој земаљски 
живот како би искупио првобитни адамски грех, да би човеку опредељеном за 
Христов пут дао наду и љубав, а нарочито веру у могућност унутрашње обнове. 
Уочава се, тако, да нарације које промовишу начело жртве и жртвовања делују 
као кохезивни чинилац заједнице – као носећи стуб колективистичког етоса о 
чијем јачању или опадању сведоче дела књижевне уметности.

Знање о историји које нам пружају писани трагови – од којих су за 
нас најзначајнија управо књижевна дела – открива нам и општепознату 
чињеницу да та историја има свој инхерентни ритам, да преставља ритмично 
смењивање међусобно супротстављених епоха, које су многи упоређивали 
с кретањем клатна и тумачили феноменом, врло људским, и једноставним – 
што га, ако се узме у обзир поука о првенству најједноставнијих решења, не 
чини нити неозбиљним нити необавезујућим. Засићење постојећим идејама 
и осећајношћу, те посезање за крајношћу која се налази на супротном полу 
од затеченог стања, мора се тако уважити као један од значајних аргумената 
у објашњавању феномена књижевноисторијске промене. Отуда, аналогно 
историји књижевности која се одвија у смени различитих епоха или стилских 
парадигми (Велфлин 2000; Скерлић 1964), можемо говорити и о људској историји 
као о току у којем се, у наизменичном следу, фаворизују колективистички, 
односно индивидуалистички принцип. Правилност по којој људска заједница 
(различитих обима и нивоа) штити свој колективни идентитет, дајући примат 
херојском етосу жртве и жртвовања (који је, са усавршавањем симболичких 
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нивоа понашања, могуће пратити не само у буквалном значењу као проливање 
крви, већ и као било коју врсту ускраћивања, лишавања и уздржавања, дакле као 
понашање противно принципу задовољства), када му запрети пренаглашено 
анархички, егоистички порив индивидуе да – пошто поруши табуе, морал 
и друштвене норме, задовољи свој животни нагон, свој ерос и свој либидо –
уочава се на многим примерима из историје западњачке цивилизације. Епика 
је тако, како у античко доба, код старих Грка и Римљана, али и у заједницама 
„варварских” народа, те у време стварања модерних нација, увек старија од 
лирике. Међутим, иако херојски епос о мизогином јунаку (Павловић, 2000) који 
се опредељује за часну смрт и вечну славу уместо нехеројског живота, има у 
времену примат над лирским, а нарочито љубавним песништвом – када лирски 
субјект у својој драгани проналази свеукупну и њему једино довољну и потребну 
истину бића – о колективистичком принципу жртве и индивидуалистичком 
принципу ероса не треба говорити у вредносним категоријама – тако што 
ћемо један претпоставити другоме. Уместо тога, истраживање књижевности 
једног или више народа, или једне наднационалне културе у дијахронијском и 
синхронијском следу, треба да нам помогне да сазнамо, на другачијем, можда не 
дубљем али мање освешћеном нивоу, нешто више о структури једног друштва у 
једном времену, као и о правцима у којем се оно креће. У овом раду говорићемо, 
а на основу карактеристичних и преовлађујућих одлика српске књижевности, 
о српском народу, друштву и култури, о напоредним и супротстављеним 
начелима колективитета и индивидуалитета, у непуне две прве деценије 20. века 
– у периоду који историчари књижевности називају епохом српске модерне 
(1901–1914).

историја српске културе и књижевности: од колективитета ка 
индивидуалитету

Државотворно ортодоксно хришћанство великог жупана Немање и 
његовог сина Растка који се одрекао световног живота ударило је, на прелазу 
с 12. у 13. век, темеље заједници средњовековних Срба, што је још један доказ 
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да је религија која је у средњем веку дубоко прожела живот како Западне тако 
и Источне Европе имала у суштини јаку кохезивну колективистичку снагу.4 И 
жртва Светога Саве, који се и данас прославља као утемељивач српске народне 
културе и просвете, а који је одбацио овоземаљски живот зарад монашког живота, 
може се разумети у светлу идеје о индивидуалном одрицању зарад добробити 
заједнице – када порицање живота у крајњој сврси има његово слављење.5 
И након нестанка српске државе – падом под турску власт –у колективним 
представама српског народа, не случајно, идеја о државности и заједништву 
сачувана је и преношена у народној епици управо у форми свесног и вољног 
Лазаревог опредељења за царско небеско. Чак и лирска народна поезија дубоко 
је прожета етосом који велича принцип жртве и жртвовања,6 а који представља 
темељ затвореног и строго нормираног модела патријархалне културе.7

Прелаз с патријархалног културног обрасца на грађански културни 
образац донео је и прве субверзивне индивидуалистичке импулсе у српском 

4 Утолико је Џејмс Фрејзер био на погрешном путу када је закључивао да је хришћанство, као 
религија која негира овоземаљски живот, урушило колективистички етос Грка и Римљана 
„потискујући стари идеал патриоте и хероја који, заборављајући себе, живи ради добра 
земље и готов је да умре за њу” (Фрејзер 1977: II 19). „Оностраност”, односно опредељење 
хришћанског човека за бољи, вечни живот, ако је уопште и могуће као доследан став, 
заправо је на значајан начин повезано с питањима овоземаљског живота, те се никако не 
може посматрати као израз екстремног инидивидуализма.

5 О начину успостављања колективног идентитета српског народа на темељу хришћанства, са 
Светим Савом као кључним ослонцем, говори Наташа Половина, показујући на примерима 
житијне књижевности како први српски архиепископ у 14. веку заузима место Христово и 
постаје модел уподобљавања: „Док је у Доментијановом и Теодосијевом Житију Светога 
Саве судбина јунака одређена концептом imitatio Christi, где се Христос симболички 
представља као ‘стрела’, ‘уточиште’, ‘пристаниште’, ‘светилник’, у биографијама xIV века 
Свети Сава постаје носилац исте симболике: сада је он ‘светилник’и ‘стрела’која рањава 
љубављу према Господу, узор који јунак треба да подражава да би се настанио у вишњем 
Јерусалиму.” (Половина 2010: 260)

6 Јован Деретић тврди да се индивидуална својства и у другим усменим врстама сасвим губе: 
„Момци и девојке у љубавним песмама су било који момци и девојке у датим приликама 
и с датим осећањем.” (Деретић 1997) О успаванкама у којима се мајка, опремајући сина 
коњем и сабљом и спремајући га у „бој свети”, одриче свога детета још у колевци, писала је 
Вања Прстојевић у мастер раду „Усмена успаванка у књижевном, социјалном и обредном 
контексту” урађеном под менторством Љиљане Пешикан–Љуштановић. 

7 Деретић сматра да је „основно начело српске књижевности колективно, народно начело”. 
(Деретић 1996: 245)
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грађанском песништву 18. века (Дамјанов 2011: 218–9). Међутим, историјске 
околности условиле су неравномерност и непрекидно гушење и одлагање 
индивидуалистичког принципа на српском културном простору чак и током 
целог деветнаестог столећа. Упркос проблесцима лирске осећајности, а понегде 
и рокајне љубавне и анакреонтске необузданости раних романтичара, српски 
романтизам је ипак дубоко колективистички: „Падајте браћо” ђуре Јакшића 
поклич је у духу којег су српски песници љубав према отаџбини стављали 
испред љубави према драгој. Зато је, парадоксално, тек реализам – књижевност 
од које Светозар Марковић тражи да се од романтичарске анакреонтике окрене 
описивању народног живота, и то у оној струји која, уместо да идеализује, 
подрива темеље и устројство патријархалног морала – донео прве изразито 
индивидуалистичке импулсе (Раичевић 2007). Међутим, прави велики 
замах песника и књижевника чије дело може да се посматра и као обрачун с 
колективистичким етосом патријархалне заједнице, догодиће се, у српској 
књижевности, тек почетком 20. века у раздобљу српске модерне.

Српска модерна: између индивидуалистичког и колективистичког принципа

У периоду с краја 19. и у првих петнаестак година 20. века и српска 
књижевност сведочи о томе да се велики замајац историјског кретања ка 
грађанском социјалном обрасцу увелико завртео у времену у којем је читаво 
српско друштво уздрмано драматичним династичким променама. Песници 
модерне враћају се љубавним темама, али тако што нова поезија показује ново 
и слободније лице ероса: Дучићев донжуанизам, Ракићев изражени еротизам 
чулности и тренутка, Пандуровићев љубавни ескапизам, бег од рационалности, 
као бекство од паланачке учмалости, Дисов љубавни крик за вечношћу, као 
вапај бодлеровског бића огрезлог у оргији, пијанству, у братству с блудницом – 
све су то сасвим нови начини на које се до тада у српском песништву није певало 
о љубави. Поезија српске модерне је, гледано у целини, импресионистичка, 
неметафизичка поезија, заснована на чулном а не на рационалном доживљају 
света. Идеал је екстаза тренутка, а усавршавање индивидуе само је низ 
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припрема за јединственост и непоновљивост момента „силног задовољства” да 
се осећа све. И песимизам којим је дубоко прожета ова поезија, није песимизам 
бића изгубљеног под празним небом већ песимизам дубоког очајавања над 
пролазношћу на кратко време ограничених врхунаца: љубавних и животних. Тај 
песимизам је увек вапај над изгубљеним тренутком, изгубљеном љубављу и жал 
за младошћу.

Међутим, иако горепоменута слика клатна која представља смењивање 
међусобно супротстављених историјских и књижевноисторијских епоха предста-
вља решење којем би радо прибегао сваки историчар, свест о комплексности и 
нехомогености историјских периода налаже нам да будемо опрезни у доношењу 
општих судова (Петровић, С. 2008). У том смислу ни књижевноисторијска 
епоха коју зовемо српском модерном није изузетак и представља време у којем 
се уочава хетерогеност идеја и историјских токова који теку напоредо или се 
повремено преплићу, укрштају и међусобно сукобљавају. У односу на тему 
која нас овде заокупља, а захваљујући величини ауторитета Јована Скерлића 
и снажној посвећености његовој настојањима да се оствари просперитет 
колектива, епоха српске модерне указује се као период високе амбивалентности, 
како у поетичком, тако и у идеолошком смислу. Наспрам поповићевског 
естетицизма и ларпурлартизма, скерлићевски модел ангажоване литературе, 
као и високо вредновани идеал друштвене солидарности, налазиће ослонац 
у социјално–родољубивој поезији Вељка Петровића, Алексе Шантића, али и 
других аустроугарских Срба, чија рубна позиција у српским енклавама буди 
свест о угрожености колектива туђом културном и друштвеном матрицом. 
Историјске напетости између Србије и Аустроугарске: од Царинског рата, 
Анексије, Балканских ратова, па све до Видовданског атентата и избијања Првог 
светског рата, јесу околности које су пресудно утицале на то да естетицизму 
и ларпурлартизму одани песници модерне, сви одреда, пишу и родољубиву 
поезију.

У општој друштвеној и културној клими, међутим, нису сви гласови 
уједињени и саобразни. Напротив. Индивидуалистички порив грађанина који 
највише воли да гледа водвиље са сценама из брачног живота (Стојановић,  Д. 
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2009: 223), или песника–отпадника, који пркосно свој егоистични свет ставља 
испред општих интереса, довољно је јак да изазива отпоре и сукобе. Еманципација 
жена, као један од знакова раскидања с патријархалним друштвеним обрасцем, 
такође наилази на оштра негодовања писаца чија дела представљају књижевну 
верзију друштвене критике. Трансформација жене – пожртвоване мајке – у 
помодарку и каћиперку види се тако као полазна тачка суноврата у који срља 
српско друштво (Раичевић 2009).8 И српска поезија модерне обележена је 
дубоко имплицитном полемиком око начела солидарности, којем је Скерлић 
посветио текст у Српском Књижевном Гласнику (књ. xI/8, 1904, 592–607). 
Данас је сасвим јасно да је Скерлића код Диса највише одбијао став изражен у 
стиховима „Разумљиве песме”: „Што другога боли не боли и мене. / Мене туђи 
јади нимало не тиште.”, став који је можда представљао намеран и експлицитан 
гест – рукавицу у лице славном критичару – гест чији утисак нису могли да 
поправе ни стихови „Данашњице”, ни родољубива поезија у чију вредност и 
аутентичност сасвим неоправдано сумња књижевна критика све до данашњих 
дана. Сасвим у складу са Скерлићевим укусом, у поробљеној Херцеговини, земљи 
намучених и неслободних тежака – ратара, угљара, рибара, Алекса Шантић као 
персонификовани глас народа певао је: „Мене све ране мога рода боле …” У исто 
време, можда заиста помало „улагивачки” звуче стихови Милана Ракића на 
исту тему, што експлицирају колективистичко опредељење аутора о којем данас 
владају сасвим подељена мишљења. И док га једни виде као највећег песника 
српске модерне (Којен 2001), или највећег реформатора (Делић 2007), други не 
могу да се одупру утиску о „позерству” и незаслуженој позицији коју је заузео у 
8 О различитом ритму друштвеног развоја у оквиру српског културног простора сведоче 

управо примери писаца који су осуђивали жене због њихове еманципације: док Радоје 
Домановић чини то почетком 20. века, Јаша Игњатовић урадио је то неколико деценија 
раније. Занимљиво је тумачење по којем колективистички дух Јапанаца, као и високо 
постављени захтеви супер–ега у јапанској култури произлазе из осећања дужности које им 
је у детињству усадио пример пожртвоване мајке: „Везаност за мајку, најпре биолошка и 
осећајна, поприма моралну вредност. Свест о патњама што их је поднела мајка, спомен на 
њено жртвовање, њену доброту, њено праштање, у корену су јапанског осећања обавезе, 
који ће се касније преместити и у друга припадања и потхрањивати свеколике односе 
у животу. Обавезе увек конкретне, особене, непосредне, чија ће се мрежа стегнути око 
субјекта. Речју, јапанско Над–ја је свест о вези, западњачко Над–ја је свест о закону. Наше су 
грешке преступи, њихове – отпадништво.” (Пенге 2009)
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књижевној историји, изнад песника донедавно држаних пред вратима српског 
књижевног канона, попут Милете Јакшића или Данице Марковић (Павловић, 
М.1974; Ненин 1999).

Не улазећи у питања вредновања Ракићеве поезије, овде ћемо се 
позабавити начинима на које се у њој сустичу индивидуалистички принцип 
ероса и колективистички принцип жртве.

поезија милана ракића – између светости тренутка и светлости жртве

Милан Ракић је изразити импресиониста у смислу у којем се у његовој 
поезији уочава доминантна предност чулног над рационалним. То што је своје 
идеје износио с парнасовском јасноћом, не даје за право критичарима који су 
га називали рационалистом и позитивистом (Konstantinović 1983). Напротив, 
свет по Ракићу треба доживети чулима а не мислити; уопште – мисао је за њега 
„мучитељка” и уништитељка спокојног живота. Песимизам Ракићев, познато је, 
јесте песимизам пролазности, али не пролазности као такве, оне која се очитује у 
умирању предмета и појава објективне стварности, већ као губљења осетљивости 
чулних рецептора помоћу којих доживљавамо свет. Овај пејтеровски идеал 
чулне екстазе (Раичевић 2008), идеал живота у тренуцима у којима се једино 
осећа радост и смисао битисања, исказује се у песниковој жељи да у себи сакупи 
и акумулира свеукупност људске доживљајности – „силно задовољство осећати 
све”. Интензиван прасак тренутка стављен је испред година живота у „мраку” 
и „тишини”, у свету у којем не постоје било какви импулси који ће у лирском 
субјекту пробудити живот. Проживети живот „у тренутку једном” Ракићев је 
поетички и животни програм. Ако нема моћног чулног доживљаја света, смрт 
наступа много пре физичке смрти. Старост је та која – када чула згасну, када у 
замишљеној посуди у којој се складиште утисци и емоције више нема места – 
ускраћује човеку могућност да доживи лепоту, са слабљењем чула и нагона и 
живот се све више гаси:
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И мени се чини: што година више 
Имам да у ствари све то мање живим. („Површни утисци”)

………………………………………….
У свежој тишини природе и ноћи
Осећамо јасно, са тугом и стравом,
Да у нашој души нема више моћи
Да устрепти силно пред лепотом правом.
……………………………………………..
Све нам је старо, све позната тема,
Нестала љубав спрам многих открића,
У души нашој више места нема
За нов утисак од ствари и бића. („Старост”)

Из овог осећања очајања над пролазношћу чулности, настали су и чувени 
стихови „Очајне песме”:

…………………………………
 – Кад помислим, драга, да ће доћи време
Кад за мене неће постојати жена,
Кад ће чула моја редом да занеме,
И страсти да прођу као дим и пена.

А да ће, још увек, покрај мене свуда
Бити месечине под којом се жуди,
И младих срдаца што стварају чуда,
И жена што воле, и вољених људи.

Вриснуо бих, драга, рикнуо бих тада
Као бик погођен зрном посред чела
Што у напорима узалудним пада
Док из њега бије крв црна и врела…
……………………………………..

Иако неки у њему виде највећег витеза, трубадура српске поезије, који 
се драгој обраћа са „Госпо” и којој попут Сирана пева серенаде, из оваквог 
доживљаја света произашла је и песма у којој се Ракић у тренутку искрености 
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исповеда: „Ал’ не волим те, не волим те драга!” Ракић, као уосталом и Дучић, 
апостол је аутистичне љубави, егоистичког субјекта којем су сав спољашњи свет, 
па и драга и госпа, само повод и окидач који у њему може да изазове буру страсти, 
емоционалну екстазу која га чини живим. Ствари ван лирског субјекта имају 
отуда вредност само у односу на утисак, на степен и врсту импресије која се у 
њему буди. Иако су критичари склони да формулишу разлику између Дучићеве 
и Ракићеве жене као разлику између химере и телесне, реалне драге, и онај 
Дучићев стих: „Јер све што волимо, створили смо сами!” и Ракићево признање 
„Да ја у теби волим себе сама”, припадају истом идејном и осећајном регистру. 
Емоција која полази из субјекта само се на тренутак задржава у објекту жудње, 
онолико дуго колико може да траје екстатични тренутак, враћајући се поново у 
индивидуу која ју је и произвела. Лирски субјект је творац, како код једног, тако 
и код другог песника, оно што постоји или је сасвим измишљено – цео свет само 
је његова пројекција.9

Међутим, ако с оваквом осећајношћу упоредимо стихове из песме 
„Туга” који јасно упућују уз којег певача ће стати Ракић у двогласју Дисовом и 
Шантићевом:

Ја плачем кад и други страда,
Кад туђа срећа ко цвет вене.
За мене нема туђих јада:
Што боли другог, боли мене.

онда се с разлогом намеће питање да ли су у праву критичари који његову 
усамљеност сматрају „позерском”, а напоредно постојање индивидуалистичких 
начела љубавне лирике и колективизма родољубивог циклуса „На Косову” 
некохерентношћу и резултатом „пригодности” и „књишкости” а не аутентичне 
и проживљене емоције. Или је и овај песник, као и други песници модерне, као 
Србин и Балканац, морао бити homo duplex? Сетимо се и начина на који је Милош 

9 Овај начин интериоризовања, „поунутарњења” спољашњег света, што је феномен који је 
Кјеркегор промовисао као „понављање” а Бергсон као „сећање”, иако и даље фаворизује 
осећајност испред мисаоности, интуицију испред научног сазнања, ипак одаје чињеницу да 
је чулни утисак света неодвојив од његове одуховљене индивидуализације.
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Црњански доживљавао Ракићев патриотизам као лажан, када је уз стихове који 
величају свесно жртвовање за отаџбину косовских јунака и у којима се лирски 
субјект заветује да ће изабрати исти пут:

И данас кад дође до последњег боја,
Неозарен старог ореола сјајем,
Ја ћу дати живот, отаџбино моја,
Знајући шта дајем и зашто га дајем!

дописао: „Као да плаћа порез!”
Иако коначних одговора нема, желећи да откријемо искрено Ракићево 

опредељење за индивидуалистички, односно колективистички етос, одговор 
ћемо потражити у песми изразито модерног песничког поступка – оној која је 
настала на интертекстуалној повезаности с епском народном песмом „Косовка 
девојка” и којаоставља највећи утисак на савремену генерацију књижевних 
историчара (Делић 2007; Поповић, Т. 2007; Хамовић 2007; Шеатовић–
Димитријевић 2007). Песма која се налази на уводном месту у циклусу 
родољубиве поезије „На Косову”, није искључиво патриотска већ „сажима три 
главна тематска усмерења Ракићеве поезије, наглашавајући унутарње јединство 
једног разгранатог лирског гласа” (Хамовић 2007: 207). Какво то јединство уочава 
критичар у песми која је ујединила љубавне, мисаоне и родољубиве елементе, 
која је, по његовим речима, најбољи показатељ Ракићевог изразито интимног 
доживљаја колективитета, објаснила је Светлана Шеатовић–Димитријевић, 
тврдећи да се према оригиналној песми која тематизује један од кључних 
догађаја у формирању српског колективног идентитета, песник односи тако што 
га деконструише. По њеним речима, песма „Кондир” „не преноси семантички 
контекст кондира ‘Косовке девојке’, већ га, напротив, доводи у његову супротност, 
поништавајући првобитан смисао, дајући му минус значење”. Ракићева песма, 
каже ова критичарка „поништава улогу и место Косовке девојке, која изостаје 
са свог вековима већ, готово архетипски одређеног места у свести народа коме 
припада” (Шеатовић– Димитријевић 2007: 254–255). Последње две строфе ове 
песме откривају изневерену наду лирског субјекта, једног од оних који лежи у 
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„страшној смеши” рањених и мртвих после боја, док „ноћ се хвата”:

Хоће ли ме наћи међу њима твоје
Бистре очи, драга? Хоће л’ из кондира,
Ко претеча скромна вечитога мира,
Пасти кап на ране што зјапе и гноје?
Хоће л’ пасти капља што болове спира?

Чекам. Нигде никог. Светлост дана гасне.
Ноћ просипа таму и часове касне,
Ни звезде на небу да за тренут блисне.
– Чекам. Нигде никог. Уз вапаје гласне
Непрегледна хрпа рањеника кисне…

Песник који је свестан да жртвовање може да донесе обнову и који 
у песми „Освит” храбри душу своју да претрпи патње да би се родила нова и 
препорођена:

Преживи муке распетога Христа
За све у теби што греши и страда.
За дужност, као Шпартанаца триста,
Узвиси живот величином јада!

Прекали се на огњу бола чиста,
И подносећи мирно муке ове,
Док равнодушно небо сјајем блиста,
Препорођена, чекај дане нове!

у „Кондиру” открива, можда и нехотице, да је жртва била узалудна и обесмишљена. 
Питање да ли се ради само о осећању модерног импресионистичког епикурејца 
за којег одсуство драге обесмишљава свако деловање, па и ратовање и 
жртвовање за отаџбину, или се ради о универзалној поруци која дубоко подрива 
колективистички етос родољубиве поезије, а која нас наводи да другачије 
тумачимо осећање пустоши у песмама „Напуштена црква” и „Минаре”,10 можда 
10 Р. Константиновић је у свом есеју о Ракићу и песму „Јефимија” тумачио у светлу песниковог 

изразитог индивидуализма и горде усамљености. (Konstantinović 1983: 122–123)
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за читаоца и није пресудно значајна. Индивидуалистичко осећање личне 
пролазности, изгледа је у овој лирици проширено и на општији доживљај 
историје као немилосрдног жрвња који меље народе што се сукобљавају у 
наизменичним периодима смењивања пораза и победе, због чега је тешко 
сложити се са закључцима старије генерације критичара који су родољубиви 
циклус Ракићев сматрали директним изданком, чак круном косовског епа.11

Осећање безнадежности и бесмисла кратковеке и несрећне људске  
егзистенције, у потпуности дискредитује идеју о „племенском стоику” 
(Konstantinović) и открива у Ракићу правог модерног песника индиви-
дуалистичке оријентације, разапетог између високог моралног захтева 
„дужности” и естетског ужитка под блиставим сјајем равнодушног неба. Ова 
разапетост уочљива је као доминантна карактеристика још једног великог 
књижевника из епохе српске модерне – Борисава Станковића.

бора Станковић – песник трагике жртвоване љубави

Борисав Станковић значајан је у контексту ове теме не само као 
најбољи прозаиста овог периода, већ и по томе што је целокупно његово дело 
прожето противречностима и амбиваленцијом између колективистичког и 
индивидуалистичког принципа. Иако старијим критичарима дело овог писца 
у целини гледано представља крик и вапај носталгије за старим временима, 
формализован у непрестаном супротстављању ругобне садашњости и 
идеализоване прошлости патријархалног света старог Врања („Стари дани”), 
савремени читалац његових приповедака, романа и драма открива да је тај 
свет био далеко од идеалног. Трагика појединца код Борисава Станковића 
увек је последица неостварених снова, неиспуњених љубави, што наилазе на 
челичне препреке строгог патријархалног морала. Чак и када не долазе споља, 
кочнице које индивидуи онемогућавају да учини корак према личном избору 

11 Aко су у праву Јован Пејчић и Миливој Ненин, и ако је песма из Ракићеве заоставштине под 
насловом „Балада о српској поезији” аутентична, онда се иронично песниково подругивање 
песништву у којем„национално тле сад влада” сасвим уклапа у овакво тумачење родољубља 
песника „Кондира” (Ненин 2007: 32–33).
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транспоноване су у интериоризован склоп норми или оно фројдовско над–ја. 
Такође, неуспешна сублимација ероса води његове јунаке до понашања која су 
на граници патологије – чиме можемо тумачити нпр. мазохизам „покојникове 
жене” или садистичке елементе у понашањима мушких протагониста. 
Уопште, амбивалентан однос самог писца који с једне стране жуди за лепотом 
неиспуњености: светом у којем су осећања прогнана у песму и тиме ограничена 
на периоде празника – као реметилачки фактор у заједници чији се опстанак 
гарантује радом и строгом поделом улога у патријархалној породици – а с 
друге открива понор ове трагике осујећености у појединцу, тумачен је у нашој 
критици и дубоком личном ускраћеношћу (Јеротић 1998). Међутим, док је та 
ускраћеност захваљујући сублимацији неостварених нагона, добила уметнички 
израз, обогативши српску књижевност с почетка 20. века врхунским литерарним 
остварењима – дотле Бора Станковић својој најчувенијој јунакињи није могао 
да отвори та врата. Иако Радован Вучковић види у Софки уметничку душу, да 
би сачувао аутентичност њеног положаја, као жене у патријархалном друштву 
последње четвртине 19. века, писац није могао да је као јунакињу „спасе”, јер 
је затвореност таквог типа друштва морала остати дефинитивна. Софкина 
мудрост и висока „самосвест” нису могли добити уметнички израз зато што је 
та врста индивидуализације била напросто незамислива за жену и њено место у 
патријархалној породици.

Оно што Софку чини првом великом хероином српске књижевности, 
последица је, међутим, великог обрта који је направио писац Нечисте крви. 
Први пут сусрећемо се овде с типом античке јунакиње која је досегла онај степен 
изузетности – лепоте али и мудрости – који би њену одлуку да се жртвује за 
породицу учинио довољно трагичном, и довољно важном да би обећавала 
могућност обнове. Завршетак романа, у којем су критичари видели формалне 
мањкавости, јер се радња убрзава и редукује, јесте у суштини ефектан и 
сликовит израз муњевитог суноврата – где заједно нестају и трагична јунакиња 
и целокупна заједница која је требало да буде спасена. Жртва је и овде, као и у 
Ракићевом „Кондиру” обесмишљена – стари поредак није поново успостављен, 
пустош која је остала огледа се у пепелу над који се нагиње једна истрошена 



512

Горана С. раичевић

старица, без трага лепоте и разума.
***

На основу ова два примера из књижевности – Ракићеве песме 
„Кондир” и Станковићевог романа Нечиста крв, чију смо стогодишњицу 
објављивања обележили у години за нама, покушала сам да покажем како је 
индивидуалистички принцип, као субверзиван, дубоко обележио заједницу која 
се убрзано трансформисала из патријархалних у грађанске облике друштвене 
организације. Књижевност која ће настајати после Првог светског рата у периоду 
доминације авангардних праваца, биће поново, по етосу и општим вредностима, 
дубоко колективистичка – и то не само у тзв. левичарским књижевним 
круговима који ће се залагати за промену света путем социјалних револуција. И 
они писци што ће стварати на трагу авангардне вере у моћ уметности да мења 
свет, а тако и вере у духовну, унутрашњу обнову човека, а тражећи смисао у 
бесмисленом свету, величаће поново појединца који ће се жртвовати за живот 
будућих нараштаја. И два српска класика – Милош Црњански и Иво Андрић, 
писци чији се поетски кредо и поглед на свет обликовао управо у периоду после 
Првог светског рата, у идеји о жртви и жртвовању проналазиће могућност да се 
живот осмисли и оплоди. Милош Црњански кроз програмско дееротизовање 
љубави што одбацује женско тело и преусмерава се према природи, и кроз 
идеал меланхолије мушкости – ратника, војника који даје живот за добробит 
заједнице, а Иво Андрић у натуралистичком разобличавању нагонске задатости 
и коби која може да се надвлада само у никад до краја извојеваној, вечној борби 
човека да надиђе и превазиђе своју телесност, не би ли, барем на тренутак, 
дошао да мало слободног даха, у просторима слободе што му доноси мисао. 
Тек после Другог светског рата, када стеге колективистичког императива, сада 
државног и државотворног, идеолошког и наметнутог, постану сувише јаке, 
индивидуалистички импулс почиње поново да јача, да би, потпомогнут све 
присутнијом скепсом у науци и филозофији, добио у књижевности игриве и 
необавезујуће облике – чиме почиње тзв. ера постмодерног. На књижевним 
историчарима и критичарима је да суде о субверзивној моћи или немоћи овог 
другог индивидуалистичког таласа у српској књижевности 20. века.
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Gorana Raicevic

EROS AND SAcRIFIcE IN ThE EPOch OF SERBIAN MODERN (1901–1914): ThE 
cASES OF MILAN RAKIc AND BORISAV STANKOVIc

Summary

The author sees “Eros” and “sacrifice” as dominate symbolic principles, whose presence 
in literature of an historical period reveal either individual or collective values respectively. 
The essay shows, on the cases of two writers, that the epoch of so–called modern in Serbian 
literature (1901–1914) is the first period with predomination of individualistic impulses in 
Serbian society. Even the presence and promotion of collectivistic values, due to historical 
context that marked development on the Balkans at the beginning of 20–th century, could not 
hide and suppress subversive individualist strives of Epicurean and impressionist subject.



515

ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ
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Филолошки факултет

ДВИЈЕ „ЖЕНСКЕ“ ПЈЕСМЕ ИВА АНДРИЋА

Рад Двије „женске“ пјесме Ива Андрића анализира двије Андрићеве 
пјесме, испјеване женским гласом, које су до сада углавном измицале 
критичкој пажњи. Једна има за тему љубавни растанак и у знаку је сукоба 
љубавног и ратничког начела, а друга тематизује разорност женске жеље, 
проблематичност нагона и блискост љубави и смрти.

Женско становиште, лирска пјесма, пјеснички субјекат, лирски 
субјекат, туђ глас, усмена лирика, бугарштица, стих, строфа, метафора, 
поређење, градација, архаизација пјесме, љуба-вни растанак, дјевојка, 
ратник, љубавно и ратно начело, синтакса, морал жеље, занос, дионизијско, 
ирационално, нагон, љубав–смрт.

Вуков термин женске пјесме овдје је употријебљен у помјереном значењу: 
то нијесу само лирске пјесме, нити оне које прате „женске“ послове и улоге у 
обредима и обичајима, већ пјесме испјеване из женске перспективе, са женског 
становишта, женским гласом, гдје је жена лирски субјекат који „казује“ пјесму; 
гдје се пјеснички субјекат повукао у други план усмјeривши се потпуно на 
туђ, женски глас и давши том гласу своје повјерење и прамен душе. Наслови 
ових пјесама, нарочито наслов друге, тачно казују позицију лирског субјекта 
и његов однос према пјесничком субјекту: „Дјевојачка пјесма“ и „Лепа, млада 
жена говори“. Нашу пажњу су привукле како својом блискошћу по усмјерености 
на туђи глас – на глас лијепе, младе жене која говори – али, не мање, и својим 
разликама. Зато ћемо се осврнути на сваку пјесму понаособ.
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1.
„Дјевојачка пјесма“ Андрићева издваја се снажним ослањањем на 

традицију усмене књижевности; пјесник је то у поднаслову истакао курзивом 
у заградама: „(као народна)“. Остала је необјављена за пјесникова живота, 
а штампана је у Сабраним делима од 1976. И у свим каснијим издањима. 
Има двадесет и један стих: један од осам, шеснаест од осамнаест и четири од 
деветнаест слогова. Написана је 1933. године, ијекавски, „јужним наречјем“, 
како је то Андрић говорио, иако је десетак година раније пјесник већ био прешао 
на екавски. Ијекавски изговор му је, изгледа, био потребан из мелодијских, 
звучних разлога, и због хотимичног наглашавања традиције, односно блискости 
бугарштици. Андрића је привукла чар дугога стиха, веома сродног стиху 
бугарштице, а једно вријеме је осјећао да је ијекавица погоднија за изражавање 
туге, о чему свједочи овај „знак поред пута“:

„Казана на јужном наречју, свака ствар изгледа не само нешто дуже него, 
ако је тужна, и нешто тужније.“

„Дјевојачка пјесма“ пјева о љубавним јадима дјевојчиним: о љубавном 
растанку, и дјевојчиној чежњи за младим Маријаном, својим проблематичним 
суђеником. Пјесма је конципирана као дјевојчино зазивање и преклињање виле 
и, осим првога стиха, испјевана је дјевојачким гласом и из дјевојачке перспективе. 
Први полустих – деветосложни одсјечак настао скраћивањем асиметричног 
десетерца, односно изостављањем помоћног глагола је – има функцију увода, 
својеврсне дидаскалије: именује адресанта и адресата – дјевојку и вилу – и 
квалификује дјевојчино обраћање вили као преклињање:

Дјевојка вилу преклињала.

Пјесма је, дакле, дјевојачки монолог, својеврсно дјевојчино преклињање 
виле, чиме је активиран говорни жанр преклињања, а уз њега и њему сродни 
жанрови – клетва и заклетва. Активирањем ових говорних жанрова, 
карактеристичних за усмену традицију, долази до архаизације пјесме, па и 
пјесничког језика, а други стих, који подсјећа на стих бугарштице, доводи до 
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архаизације ритма и до уношења тона „бугарења“ за живим, али већ три године 
одвојеним драганом. Архаизацији пјесме доприноси и вила као дјевојчина 
сабесједница, „свијетла сестра“ и помоћница, готово заборављена и одбачена 
као анахронизам у поезији 20. вијека. Једино вила може бити посредница између 
дјевојке у завичају и ратника младог Маријана, који три године „са три стотине 
левената“ бије и узима царски град; једино она може прелетјети даљине и 
пренијети дјевојачку поруку.

Вила је амбивалентно биће; то Андрићева пјесма потврђује. Мада је 
дјевојка зове „свијетлом сестром“, чиме се сугерише њена свијетла, добра, 
позитивна страна, већ у петом и шестом стиху се набрајају њене по човјека 
опасне способности и дјевојка их преклињањем неутралише. Негативним 
императивима се набраја шта вила не би смјела учинити Маријану, што показује 
дјевојчину бескрајну чежњу, али и одсуство осветољубивости, односно свијест 
о опасним моћима „свијетле сестре“:

Ал не стрељај га, сестро вило, ни љутом стријелом ни погледом
Ни уроцима вилинскијем.

Дјевојка жели да неутралише вилину способност да устријели јунака, а 
вила то може учинити љутом стријелом, погледом и уроцима. Она се, очито, 
плаши да би Маријан, као изузетан младић, најмлађи међу триста сабораца, могао 
пробудити вилинску завист и изазвати вилинске стријеле, односно вилину злу 
страну, па зато прво моли вилу да не учини никакво зло. Дјевојка, дакле, прво 
осигурава вољеног младића од вилинских злих стријела. Она жели да Маријана 
себи жива и здрава врати, а не да му се освети или да га уништи; настоји да га, 
уз вилину помоћ, домами, користећи се искључиво ријечју, односно говорним 
жанровима клетве и заклетве, и гласом вилинскијем, којим клетва и заклетва 
стичу већу магијску моћ:

Тако га зови и призивај, не би ли ми га домамила,
Кунућ га мојим заклетвама, а твојим гласом вилинскијем.
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Вила, дакле, у пјесми добија функцију помоћника, односно помоћнице, 
из бајке, при чему је неизвјесно и њено ангажовање, и резултат тога ангажовања; 
неизвјестан је и њен пристанак на позицију дјевојачке добре помоћнице. 
Та функција се у пјесми до краја не реализује, јер пјесма не развија сиже, већ 
исказује дјевојачку љубавну патњу и жудњу. Тамо гдје би почела љубавна балада 
или епска пјесма, лирска се завршава.

Дуги стих је „пуног даха“ и може, упркос изосилабичности, пренијети 
говорни ритам, односно илузију говора, дјевојачког обраћања вили, а самим тим 
и илузију усмености. Архаизацију пјесме прате и прастаре, вјечне теме, каква је 
тема љубавног растанка. Тај растанак је изазван прастарим и вјечним разлогом: 
одласком младића у војску, у рат. Два начела су у сукобу: женско начело љубави 
и мушко начело јунаштва – ратничко, херојско начело. Носилац првога је млада, 
лијепа дјевојка, „дјевојка ашиклија“. Не знамо колико то начело погађа младога 
Маријана, али можемо слутити да је он разапет између љубавнога и ратничкога 
начела и да се, већ три године, одлучује за ратничко. Не знамо тачно ни колико 
је та одлука ствар његовога избора, његове слободне воље, а колико је његово 
ратовање ствар невоље и морања. Уосталом, његово становиште се не види; његов 
се глас не чује. Начело љубави је, дакле, у пјесми дато као женско начело, женски 
принцип, а ратничко начело припада мушкарцу, младом Маријану. Дјевојка 
ашиклија нема разумијевања за Маријаново ратовање. Пјесма је оптужба начела 
ратовања у име начела љубави, из дјевојачке, женске перспективе. Мушки 
глас нема мјеста у овом дјевојачком монологу. Уосталом, Маријан је одсутан 
из дјевојачкога живота већ три године, па је одсутан и његов глас. Андрић се, 
дакле, и у овој пјесми бави вјечним и вјечно актуелним темама, које се, својим 
понављањем у књижевности свијета, потврђују као архетипови. 

Дјевојци је ратничко начело неразумљиво и противприродно. Отуда низ 
питања упућених Маријану посредством виле, која се ређају једно за другим. 
Та питања су израз дјевојачког чуђења над Маријановим губљењем времена у 
ратовању и покушај да се у Маријану пробуди свијест о погубности харчења 
младости под проклетим царским градом, односно да посредством питања и 
сам Маријан претпостави љубавно начело ратничком. Упитна интонација се 
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уводи шестим, а завршава четрнаестим стихом, гдје запитаност већ прелази у 
клетву:

(…) Само га питај гласовито,
Куд путе гази, младост троши? Шта мисли са мном суђеницом,
Са мојим срцем осуђеним и животом узабраним?
Докле ли мисли путовати, царске градове освајати?
Коме ли ће се привољети, мени, дјевојци ашиклији
Ил проклетом царском граду?
Ил царском граду кога бије већ ево има три године,
Са три стотине левената – у камен му се претворили!

Дакле, девет стихова, од укупно двадесет једног, што је близу 43%, 
прожето је упитним тоном и стилизовано као низ питања. Синтакса овдје има 
доминантну стилску функцију и носилац је интонације.

Ратничко начело – освајање царских градова – с дјевојачког становишта је 
деструктивно: пуко је ћердање младости улудо (Куд путе гази, младост троши?). 
Оно је везано с ризиковањем живота, путовањима, бесмисленим расипањем 
животне снаге, трошењем времена и најбољих година. Зато је царски град за 
дјевојку проклети царски град; он је синегдоха за све царске градове за које 
ратује млади Маријан са својих триста другова. То, зацијело, мора бити моћна и 
компактна дружина, међусобно повезана ратним пријатељством, искуствима и 
искушењима. Зато дјевојка проклиње тих триста Маријанових сабораца љутом 
клетвом окамењења: у камен му се претворили! У њима она види сукривце 
што је млади Маријан три године од ње одвојен и што се његовим путевима и 
ратовању не види крај. Као да је ратовање постало Маријанов начин живота. 
Љубав, а нарочито дјевојачка, има несумњиву димензију себичности, овдје врло 
драстично изражену: баца се љута клетва на Маријанових триста другова, само 
да би се вољени младић вратио својој суђеници.

Дјевојка већ другим питањем скреће пажњу на себе и на свој жалосни 
статус: Шта мисли са мном суђеницом, / Са мојим срцем осуђеним и са животом 
узабраним? Она је Маријанова суђеница, а притом није било каква дјевојка да 
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може лако подносити момачко одсуство, већ је „дјевојка ашиклија“. Пјесник 
прави игру ријечима звучним и значењским спојем суђенице са срцем осуђеним, 
изведену на етимолошком принципу. Срце суђенице младога ратника осуђено 
је на вењење у чежњи и трогодишњој љубавној патњи, па је дјевојчин живот 
овим статусом осуђене суђенице већ узабран. Зато она види проклети царски 
град као недостојног и неприродног супарника и тражи од Маријана да се 
већ једном одлучи на коју ће страну; суђеници или царском граду. Зато је тај 
град проклет, јер су у њему сви градови за које је Маријан ратовао или ће 
ратовати; јер је он – тај проклети царски град – узрок дјевојачким љубавним 
јадима. Алтернативом град – дјевојка изоштрава се дјевојчино виђење ратног 
принципа као противприродног и нељудског: ако ратно начело чини царски град 
алтернативом и супарником дјевојци, онда је оно – то ратно начело – у својој 
природи гротескно, неприродно и противживотно. И троструко деструктивно: 
и по дјевојку, и по Маријана, и по царски град. Тиме дјевојка хоће да отвори очи 
занесеном младом ратнику.

У дјевојчином монологу долази до помјерања из садашњег у прошло 
вријеме од шеснаестог стиха закључно с деветнаестим. То је њен аутоцитат: 
подсјећање на ријечи којима је она некад заклињала свога суђеника, рачунајући 
да те ријечи сада могу бити пресудне у одвајању Маријана од ратног начела и 
његовог привођења љубавном начелу. Тим помјерањем времена долази до 
изразитог стилског помјерања у дјевојчином говору: он постаје сентенциозан, 
метафоричан, лапидаран, мудар и у знаку је набрајања. Прво се набрајају 
метафоре сроднога значења – све сугеришу пролазност живота, нарочито 
младости:

(…) У младости су брза крила,
Очи су ватре кратка вијека, дјевојке цвијеће ђурђевданско.

Када је све што је вриједно, и што је у знаку тјелесне снаге и љепоте, тако 
пролазно и кратковјеко, онда су три године раздвојености двоје младих суђеника 
више од гријеха. То су дјевојачки аргументи убјеђивања. У наведеним трима 
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реченицама постоји синтаксичка блискост, а у посљедњим двјема синтаксички 
паралелизам. Друге двије метафоре су грађене по принципу једначине: А=В, при 
чему је у другом дијелу развијена пјесничка слика (очи = ватре кратка вијека; 
дјевојке = цвијеће ђурђевданско). Овакав тип метафоре је чест у народној поезији 
при опису дјевојачке љепоте. Потом слиједе три поређења грађена на принципу 
компаратива придјева, и у тим компаративима је, по правилу, садржан tertium 
comparationis:

А нема, болан Маријане, горчијега пића од растанка,
Ни црњег хљеба од самоће, ни теже смрти од чекања.

Дјевојачко директно обраћање Маријану је, дакле, наглашено фигу-
ративно и сликовито. Дјевојчина аргументација је исказана у пјесничким сликама, 
а оне су опет тако срочене да граде својеврсне „мудре изреке“, односно кратке 
реченице блиске пословицама. Тиме дјевојчина мудрост постаје увјерљивија, 
јер се прима као вјековно народно животно и језичко искуство. Тиме је такође 
појачана архаизација пјесме. Андрић је, очевидно, изванредно осјећао и ритам 
и стилске поступке народне пјесме, као што је познавао и жанрове пословице, 
клетве, преклињања и заклињања.

Дјевојка преклиње вилу да јој буде свијетла сестра помоћница, проклиње 
царски град око којега Маријан губи грдне године младости, куне три стотине 
Маријанових левената, заклиње младог Маријана опомињући га на пролазност 
младости.

Ето зашто нам се све ова Андрићева пјесма чини драгоцјеном и зашто 
се не смије заобилазити ни када је ријеч о Андрићевој поезији, нити када се 
расправља о његовом односу према нашој усменој традицији, односно народној 
књижевности. А није баш да је била предмет аналитичких захвата, критичких 
или поредбених разматрања.
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2.
Пјесма „Лепа, млада жена говори“ испјевана је нешто касније – 1937. 

године. Њених шеснаест стихова распоређено је у двије квинте и једну секстину. 
Пјесма, дакле, за разлику од претходне, има строфичку организацију. Свака 
строфа је смисаона и ритмичка цјелина и свака изражава по једну жељу лијепе, 
младе жене. Стих је краћи него у претходној пјесми и не поштује изосилабичност. 
Дужина стиха варира од осам до осамнаест слогова. Пјесма је, дакле, испјевана у 
слободном, неримованом стиху.

Док је у „Дјевојачкој пјесми“ начело љубави женско начело, усмјерено на 
живот и заједницу с вољеним мушкарцем, одабраним „суђеником“, кога ваља 
спасавати од његове обузетости разорним ратничким начелом, пјесма „Лепа, 
млада жена говори“ знатно је емотивно сложенија и проблематичнија. Она је 
у знаку начела жеље, а самим тим и морала жеље. Лијепа, млада жена не пјева 
у славу љубави с једним одабраним мушкарцем, већ њене жеље показују њену 
знатно разорнију и проблематичнију природу. Лијепа, млада жена не открива 
своје жеље сасвим отворено ни директно, већ говори у метафорама и симболима. 
Отуда се тема преображаја провлачи кроз цијелу пјесму. Млада љепотица би 
хтјела да постане нешто друго како би задовољила своје и испунила све мушке 
жеље.

У првој строфи она жели да се преобрази у воду текућицу:

Да сам вода текућица
У којој многи жеђу гасе,
И сваки одлази задовољан, чист и умивен,
Са својом срећом јединственом
Којој на свету нема равне.

Вода је женски симбол. Овдје су и вода и гашење жеђи метафоре. На 
води текућици многи угаси жеђ и умије се, очисти, па одлази са својом срећом 
јединственом / Којој на свету нема равне. Судећи по тој јединственој и изузетној 
срећи, неупоредивој с било каквом другом, могло би бити да је ријеч о гашењу 
љубавне жеђи, односно о љубавној пуноћи. Занимљиво је да уз гашење жеђи 
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иде и очишћење, иманентно води, и да није чист само један, већ су то многи. 
Биће да млада љепотица жели да усрећи цијело мноштво жедних, а да притом 
сви – и она, вода текућица, и они који гасе жеђ – остану задовољни, срећни и 
чисти. Идеал младе љепотице је – усрећити не једнога него многе, и остати чист. 
Остварење тога идеала могуће је једино метаморфозом – преображајем жене у 
бистру воду текућицу.

У другој строфи млада, лијепа жена је још неумјеренија и њена жеља је 
појачана и разузданија – хтјела би да је пиће, силовито и радосно:

Да сам пиће, силовито и радосно,
Које пију другари по крчмама,
Тражећи срећу у осмејку и заборав у певању.
Да им ја жеље остварујем, и најлуђе и најсмелије,
Помамним шумом ноћних сати, густим димом теревенке.

Млада љепотица прижељкује стање дионизијског заноса, које доноси 
силовито и радосно пиће, и да у том стању испуњава све мушке жеље – и најлуђе и 
најсмелије. То је стање потпуне разузданости, ослобођене и распаљене чулности, 
ничим ограничено ни санкционисано. Цио вулкан тутњи у свијету жеља младе 
љепотице, испод њене грађанске и кротке појавности, односно спољашње 
маске. Права природа човјека, односно жене, скривена је и потиснута у сферу 
најчешће неостварених, па и неостваривих жеља. Недвосмислено је Андрићево 
неповјерење у рационализам и блискост психоаналитичком виђењу човјекове 
природе. Нагони – нејасни, тамни, неограничени, потиснути у јавном животу – 
проваљују у жељи за метаморфозама. Они су најчешће разорни, до уништења и 
самоуништења.

Јер, већ у трећој и завршној строфи, млада љепотица би да се преобрази 
у отров, муњевит и непознат:

Да сам отров, муњевит и непознат,
Пиће за оне који не могу
Да сачекају залазак сунца,
Да сечем живот у корену, брже од муње,
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Да мисли, бића и светове
Бришем нетрагом заборава.

Лијепа млада жена постаје у својим жељама господарица и носилац брзе 
смрти, преобразивши се у отров, муњевит и непознат. Када жеље раскину 
окове и забране, оне досежу сам врх, или само дно, откривајући човјека, 
односно лијепу младу жену, као разорно и саморазорно биће, као смрт саму. 
Потиснуте људске жеље, па и жеље младе и лијепе жене, воде до саме смрти, до 
убијања и саморазарања, до сасијецања живота у коријену, само када се до краја 
ослободе и дају себи маха. Људске жеље не знају за границе и забране. Лијепа 
жена је, ето, постала сам извор смрти у својој најдубљој жељи. Опасно је, чак 
и погубно, пожељети човјеку, а нарочито лијепој младој жени, да му/јој се све 
жеље остваре. Млада љепотица потајно жели да распусти и разигра своје нагоне 
све до господарења животом и смрћу.

Метафора преображавања и градација заједнички чине основни 
принцип компоновања пјесме. Млада љепотица би да се прво преобрази у воду 
текућицу, па у пиће, силовито и радосно и, најзад, у отров, муњевит и непознат, 
против кога нема противотрова и који сијече живот у корену, брже од муње и 
мисли, бића и светове брише нетрагом заборава. Жеље лијепе, младе жене 
крећу се од задовољења жеђи и истовременог очишћења свих који похрле на 
воду текућицу, преко дионизијског заноса и испуњења ноћних мушких жеља, 
најлуђих и најсмјелијих, до сасијецања живота у коријену и брисања мисли,  
бића и свјетова. Мрачан је и застрашујући градацијски смјер жеља младе 
љепотице; њене жеље досежу до (само)разарања и смрти; мрачна је и 
застрашујућа откривена подсвијест једног лијепог младог бића. Опасно је и 
саморазорно човјеково емотивно подземље, па и емотивно подземље лијепе, 
младе жене. Њено поготову.

Двије анализиране Андрићеве „женске“ пјесме испјеване су из женске 
перспективе. Објема је лирски субјекат млада, лијепа жена; у објема је велика 
дистанца између лирског и пјесничког субјекта. Обје изражавају емотивни 
свијет младих љепотица. Прва, према бугарштици грађена, јесте монолог 
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усамљене дјевојке, по свој прилици већ заручене (суђеница) и њено бугарење над 
својим трогодишњим чекањем драгана који ратује за проклети царски град. Она 
је израз пролазности младости и тјелесне љепоте, неподношљивости чекања 
равног смрти, и у знаку је супротстављања женског љубавног начела мушком 
ратничком.

Друга је градацијски компонован монолог младе љепотице, распоређен 
у три строфе, односно у три степена градације. Она је у знаку начела жеље и 
изражава кретање женске жеље за преображавањем у функцији задовољења 
својих еротских жеља. А то задовољење креће од гашења жеђи и очишћења 
жедних водом текућицом, преко дионизијског заноса и испуњења и најлуђих и 
најсмјелијих мушких ноћних жеља у пићу, силовитом и радосном, до преображаја 
у муњевит и непознат отров који сијече живот у коријену и брише нетрагом 
заборава мисли, бића и свјетове.

Обје пјесме су затурени и занемарени Андрићеви пјеснички бисери. Обје 
најављују усмјереност на туђи говор неколико најзначајнијих српских пјесника 
послије Другог свјетског рата.

Jovan Delic

TwO “wOMEN” POEMS By IVO ANDRIc
Summary

The paper analyses two poems by Ivo Andric sang in female voice that by now eluded 
critical attention. The theme of the first is separation of the lovers, with the accent on the clash 
between love and heroic principle; the second is about destructivity of female will, challenging 
human drives and proximity of love and death.
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ПАВЛОВИЋЕВ ЕСЕЈ О ВИНАВЕРУ

Овај рад има за циљ да опише и анализира Павловићев есеј о поезији 
Станислава Винавера. Осим што се у њему тежи разматрању особености 
самог Павловићевог есејистичког поступка, његових интерпретацијских 
домета и вредносних процена, он настоји и да позиционира ауторово 
читање у односу на постојећи рецепцијски оквир Винаверове поезије.

павловић, винавер, есеј, поезија, песнички језик, ритам, музика

Када Миодраг Павловић при самом крају свога огледа Звучна екумена 
Станислава винавера, у издвојеном поглављу Накнадне прибелешке уз есеј 
о винаверу, открије да је његово мишљење о Винаверу еволуирало, те да му 
„не смета да промени мишљење о вредности једног песника, нарочито ако је 
та промена ка једном већем одушевљењу“ (Павловић 1974: 226), онда такво 
признање има неколике своје импликације. У првом реду то говори о одсуству 
догматски ригидног става и по питању критичког суда, и по питању есејистичког 
сагледавања: „Захтев да читавог живота бранимо исте оцене, исти укус, више 
је судски, политички, полемички, него захтев укуса, естетског сензибилитета и 
маште“ (Павловић 1974: 226). У својим каснијим текстовима у којима промишља 
задатак критике и статус тумачења, Павловић ће шире образложити овакво 
поимање. У поетици модерног, у уводном тексту интерпретација песничког 
текста, он одриче могућност апсолутне вредносне и спознајне доминације 
само једног тумачења: „Нема завршне, дефинитивне интерпретације, нема 
интерпретације која исцрпљује песнички текст, нема интерпретације која 
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искључује остале интерпретације... Реч тумачење, интерпретација, с разлогом 
подразумева условност и релативност свог поступка“ (Павловић 1978: 14–15).

Друга импликација која произлази из његовог еволуираног мишљења 
о Винаверу односила би се на неке претпоставке о основама читања које 
су подложне променама. Промене које се могу одвијати на психолошком, 
социолошком, политичком, емоционалном, и уопштено ширем спознајном 
плану бића, постају саставни део његовог новог искуства кроз које се једном 
истом естетском тексту не може више пута прићи на истоветан начин. Саобразно 
новом искуству ни читалачки доживљај не може више бити идентично поновљив, 
те је стога немогуће очекивати да се „поетски сензибилитет не мења из деценије 
у деценију“ (Павловић 1974: 226).2

Трећи ниво Павловићевог признања говори заправо о самом Винаверу, 
о његовом стваралачком опусу који се опире било каквом виду довршивог и 
заокруженог читања. Он говори о затамњеној природи Винаверове поезије, о 
аутентичном песничком феномену који се не да тако лако обухватити не само 
у целости, већ и у појединачним његовим аспектима. Павловићев есеј један је 
од оних послератних есеја који иду за ревалоризацијом и рехабилитацијом 
Винаверовог стварања. Посебно је његова поезија увек била некако делимично 
призната и прихваћена. Ту афирмативну половичност као да већ Скерлић 
1913. године наговештава, а вероватно и фундира, када се у приказу поводом 
Винаверових прича које су изгубиле равнотежу осврће и на његову прву 
песничку књигу мјећа (1911): „То је врло занимљива мешавина доброг и рђавог, 
јаког и слабог, зрелог и зеленог. Ту има интимних болова поред новинарских 
шегачења; високих мисли поред обесних детињарија. Ту се наизменично ређају 
стране са прилично оригиналности, снаге и покрета, са странама где се осећа 
имитација...“ (Скерлић 1964: 293). На имплицитан утицај оваквог прихватања 
скреће и Павловићев увид у највећи део рецепције Винаверовог опуса:

2 Ово схватање ослања се и на основе теорије рецепције, али је и на трагу феноменолошке 
теорије Романа Ингардена о сазнавању књижевног дела, у којој се у оквиру конкретизације 
приказаних предметности дозвољава могућност промена у читању управо с обзиром на 
развој и различита стања самог читаоца (Ингарден 1971: 49).
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 И поред појединачних залагања за вредност његовог есејистичког 
или песничког рада, у нашој књижевној јавности није прихваћено 
мишљење да је Станислав Винавер значајан песник нашег двадесетог 
века. Сматра се да је био интелигентан, настран, хумориста и сатиричар, 
али не и прави песник.... Рехабилитација Станислава Винавера као 
песника у нашој јавности још није довршена. (Павловић 1974: 200)

Уводни део Павловићевог есеја представља кратак приказ Винаверове 
песничке продукције као и неке битне биографске чињенице, углавном оне 
драматичне и трагичне. Дајући успут кратка поетичка сажимања сваке Винаве-
рове песничке књиге аутор застаје пред проблемом хетерогености (Павловић 
1974: 202). Питање је, међутим, да ли је Винаверова поезија толико хетерогена. То 
што постоји спој хумора и пародије и истовременог симболистичког прегнућа 
пре је одраз провокативне и генијалне стваралачке игре које има и код Стефана 
Малармеа, рецимо. Његов опус свакако има поетичких мена у развоју и зрењу, 
али оне нису толике да би условиле суштинску разнородност. Осим у ратним 
друговима, књизи „наративне фактуре“ (Павловић 1974: 210), Винавер је остао 
доследан својој теоријско–филозофској концепцији и авангардном поетичком 
науму.

 Постоје две основне тежње у овом Павловићевом есеју. Прва је да се 
књижевно–историјски контекстуализује Винаверово песништво, да се повуку 
компаративне паралеле, макар у нацрту, с песницима из српске и европске 
књижевности. Друга тежња иде у правцу интерпретације Винаверових 
поетички и семантички упоришних песама. Обе су, и по тону и по увидима, у 
функцији ревалоризовања и наглашавања Винаверовог аутентничног песничког 
прегнућа. Као и у неким другим својим есејима, ни овде Павловић свој текст не 
гради линеарном путањом, већ пре некако скоковито и вијугаво, наизменично 
прекидајући и преплићући планове свог читања, што ствара шармантно 
ускомешану и динамичну структуру текста: као да се природа Винаверових 
текстова огледа и у Павловићевом писању, као да се дух Винаверове песничке 
игре прелива и на Павловићево излагање.
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Од српских песника које доводи у везу с Винавером, пре свега по 
блискости песничког језика, на првом месту су Лаза Костић и Сима Милути-
новић Сарајлија,3 док га по песничкој апстракцији сврстава поред Момчила 
Настасијевића.4 Павловић везу с Костићем види не само у ексцентричности 
језика, већ и у Винавера присутној романтичарској прозодији што је и веза с 
лирском усменом традицијом (Павловић 1974: 220). С друге стране, Павловић 
изводи паралелу између Винаверове катедрале и Костићеве баладе минадир, 
препознајући у српског авангардисте текст као чин „реплике“. Но, док је код 
Костића кроз зидање пирамиде дата драма једне неостварене љубави, дотле 
је код Винавера то екуменска катедрала, спој апстракције и човечанства, лепо 
се уочава у њој „не само плод и резултат чежње за једним продуховљењем 
свеколиког људског живота, него и стваралачки одговор на катастрофалне 
историјске сукобе који настају услед разједињености људи на националне, 
религиозне, расне и културноисторијске таборе“.5 Па ипак Павловић тачно 
3 У том контексту, у свом есеју Сима милутиновић и његова Србијанка, Павловић између 

осталог наглашава Милутиновићеву песничко–језичку ексцентричност, односно „херојску 
пустоловину стварања сопственог језика или неког заумног песничког језика“ (Павловић 
1974: 12). Веза с Винавером остварује се на плану језичке храбрости, јер Сарајлија иде ка 
вештачком обогаћивању измишљеним народним језиком, будући да су тадашње стање нашег 
језика и језичка ненормираност то на одређени начин и условили. Павловић наглашава код 
Сарајлије и „драму свести“ јер се један динарски, горштачки тип и усмена свест сусреће 
„са знањем које није организовано на начелу усменог преношења, него књигом, писаном 
речју“ (Павловић 1974: 13), али које не избегава већ му се предаје и прилагођава, што на 
плану стиха чини да његов асиметрични десетерац буде парадоксално литерарнији и 
слободнији од каснијег Његошевог типа, логично је успешнијег али и конзервативнијег 
(Павловић 1974: 14). Блискост Винаверовог песничког језика с Милутиновићевим Павловић 
вероватно види у знацима модерности, односно у чињеници да код Сарајлије поезија 
почиње да станује у речима. Иако је Павловићу веома добро позната и структуралистичка 
и постструктуралистичка фаза у теоријском ангажману Ролана Барта, он га неће често 
спомињати у својој есејистици. Но, у тексту о Сарајлији аутор се ослања на овог француског 
критичара и његов текст Нулти степен писма, где у оквиру оцртавања општих одлика 
романтичарске поетике говори и о Игоовом писању као о „експлозији речи“, што је, показало 
се, особеност и Сарајлијиног језичког поступка, подвлачећи, међутим, да је „непреводивост 
његовог језика последица нагле писмености тог језика“ (Павловић 1974: 14).

4 Овој линији поезије експерименталног духа, која од Сарајлије преко Лазе Костића долази 
до Винавера, треба придодати и ђорђа Марковића Кодера на кога, међу првима, озбиљно 
скреће пажњу Светислав Стефановић у студији узбуна критике и најмлађа модерна, 
објављеној у часопису мисао 1921. године. 

5 Ова латентно присутна хуманистичка нит Винаверове песме, коју Павловић уочава, 
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уочава и не пропушта да искаже чуђење да је она, иако вешто саздана, мисаоно 
зрела и јасна, ипак „једносмислена некако, без елемената игре у себи, озбиљна као 
саопштење“ (Павловић 1974: 224). И овде аутор доказује да изворно поседује оно 
што би се именовало етиком вредносног читања, односно да ретко кад подлеже 
компромисима у судовима. Чак и у оним сегментима у којима веома афирмативно 
пише и скреће пажњу на естетски потенцијал текста, Павловић готово увек 
остаје доследан својој читалачкој етици, задржавајући концентрацију увида 
и у присутне слабости. Сви ти бројни примери на које се наилази у његовим 
текстовима говоре о смеру својеврсног критичарског поштења, и само признање 
на крају овог есеја говори томе у прилог.

Према европској поезији Павловић првенствено види Винаверову 
окренутост не према француским већ према руским симболистима: Брјусову, 
Сологубову, Буњину, Баљмонту, Блоку (Павловић 1974: 209). Но, одмах 
потом он указује и на једну поетичку различитост која га, по нама, ипак 
значајно одваја од Руса. Они су, наиме, „имали нешто више смисла за реално, 
за прозно, за анегдотично и дескриптивно у поезији него Винавер“. Ово је 
једино контрадикторно место, дато „на малом простору“, у тези иза тезе, да 
би мало затим имплицитно подвукао да једино Винаверови ратни другови 
убедљивије поетички кореспондирају с руским песницима, односно да имају 
ту врсту анегдотичног и наративног поступка (Павловић 1974: 210). Павловићу 
Винаверова поезија није тако блиска француским симболистима, иако се он по 
својој музичкој линији и песничкој апстракцији можда најпре ослања управо на 
њих, на Малармеа и Валерија превасходно. 

Заимљиво је, па готово и невероватно, да аутор ни на једном месту не 
помиње једног Бергсона, нити се у читању Винавера ослања на његово учење 
о ритму и динамизму, иако ће овај француски филозоф оставити несумњив 

кореспондира с виђењима Тодора Манојловића и Винавера као човека, и његовог песничког 
стварања. У интервјуу Сећање на књижевни београд пре четири деценије Манојловић 
напомиње да је „Винавер био човек добра срца и спреман да помогне. Његова племенитост 
и човекољубље огледају се у збирци песама Чувари света. То су дубоко хумане и у својој 
једноставности дивне песме. Било би поучно упоредити их са лирским саставима наших 
тадашњих лирских песника“ (Манојловић 1987: 302).
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и пресудан утицај како на Винавера, тако и на српску авангарду (Винавер 
2007: 190–192). Сам Винавер писаће у више наврата о Бергсоновом утицају на 
модерну поезију, док ће Радомир Константиновић у свом антологијском есеју 
винаверова минђуша први указати на суштински утицај Бергсона на Винавера. 
Константиновић наглашава Винаверову непрестано присутну свест о ритму и 
музици која произлази непосредно из Бергсоновог учења. Он то додуше ради 
ослањајући се на Винаверову експлицитну поетику, али довољно је погледати 
безмало било коју Винаверову песму па препознати такву филозофско–
теоријску концепцију у њеном исходишту. 

Уопште, Винавер је веровао, сходно Бергсоновом учењу о ритму, да су 
природа и стварност нове епохе брже од нас јер смо, „као уклети и проклети“, 
у власти ритма наше епике, оног десетерачког прво полета, у првом чланку 
стиха, а потом неизбежног и непрестаног пада, у другом полустиху. Стога он 
у (песничком) језику, у ритму и музици који из њега произлазе, види поновно 
укључивање у стварност, у њено кретање и трајање. У томе види прилику за 
нову синтезу с природом и космосом. Отуда његова вера да убрзаним ритмом 
поново постајемо део једне енергије, односно: „динамика неће владати нама, 
тада ћемо ми сами бити динамика и моћи ћемо да идемо у нова схватања, у 
смисао нове суштине“ (Винавер 2007: 52). Отуда онај императив који се може 
препознати у манифесту експресионистичке школе: „Унети нову динамику, и 
нова образложења, нов ритам и нов ток, у стару стварност... Нов свет мора да се 
креће, да се мења, да живи, да бива и да траје по својим сопственим динамичким 
бесовима. Нови морају бити и покрет и покренуто. И само то оправдава, и само 
то чини нов свет“ (Винавер 2007: 53). Винаверово схватање јесте интензивна 
вера у магијско својство песничког чина и језика, оно што је управо обележје 
Валеријевог песништва које се надовезује на Малармеове идеје.6 Валеријевој 
поезији није примарна тематика, како то увиђа Хуго Фридрих у својој изузетној 
студији Структура модерне лирике, већ духовна драматика, док садржај постоји 

6 Тодор Манојловић, говорећи о Бергсоновој теорији, наглашава да „она изгледа, просто, 
сведена, апстрахирана из поезије једног Рембоа, Малармеа или Лафорга који се, са друге 
стране, могу опет сматрати као прави бергсоновци пре Бергсона“ (Манојловић 1987: 153).
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тек као језик (Фридрих 2003: 200). Х. Фридрих стога закључује да у модерној 
лирици „језичкомагијско–сугестивно певање опуномоћује реч да буде покретач 
или узрочник песничког чина. За такав вид певања свет није реалан, него је 
једино реч реална. Отуда савремени лиричари увек наново наглашавају: песма 
не значи, она јесте“ (Фридрих 2003: 198). Зато и Винаверов песнички поступак 
тежи једном творачком, демијуршком начелу: „Ми те елементе (природе, ђ. Д.) 
формирамо у спрегове мисли, у сплетове осећања, у спој светова, у динамичност 
духовнога бивања, које иде преко неке органске конкретности. Ми смо ствараоци, 
као што је и природа... Ми постајемо богови“ (Винавер 2007: 50). Винаверова 
техника песме заснована је у динамизму ритма и музике, дакле, у „маестралној 
изградњи стиха и риме“, како то Павловић закључује на крају свог есеја, иако 
је на почетку још изражавао сумњу у гомилања и удвостручавања срока. Али, 
то овде треба рећи, не мислимо да је у интензивном Винаверовом римовању 
пародија на делу као што се Павловићу на моменте чини. Можда је и има, али то 
није њена основна функција. Чак ће и Валери знати да пародира свој поступак. 
Интензификација римовања код Винавера превасходно је у функцији ритмичке 
организације песме и постизања музичког, еуфонијског ефекта, што суштински 
кореспондира с филозофско–теоријским основама његовог схватања поезије. 
Управо нам се у том погледу чини исправнијим Христићев увид у намеру 
Винаверовог поступка једновремене музичке и семантичке илуминације, „да 
ритмом, малосложним речима, римама које следе једна за другом (уз све обиље 
унутарњих рима) у кратким размацима, који долазе неочекивано и сажимају оно 
што је већ било сажето до највеће могуће мере, постигну језички полет, узлет у 
музику“ (Христић 1972: 205).

Иако Павловић сматра да је „Валери сува конкретност у поређењу са 
Винаверовим хоризонтом голих јекова, севова, кружења, слутова, мигова, 
знакова, зовова“ (Павловић 1974: 212), и вероватно је већином у праву, сматрамо 
да је прилично смело, па и исхитрено, одрицати му изразитију повезаност 
с француским симболистима и приближавати га руским песницима. Треба, 
рецимо, упоредити Валеријеву песму Гробље крај мора коју Винавер преводи 
1955. године, песму која за самог српског авангардисту представља „врховну 
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песму двадесетог столећа“ (Винавер 2007: 378), па увидети да она густина модерне 
поезије коју Павловић с лакоћом препознаје код Винавера такође јесте битно 
и специфично обележје ове, и не само ове Валеријеве песме. Можда се управо 
у Винаверовом читању Гробља крај мора могу увидети и поетички утицаји, и 
путокази за тумачење самог Винавера, јер у Валеријевој песми препознаје 
„многосмисленост и многосмерност и слика и стихова створених уз извесну 
тајну, а дивну хармонију“ (Винавер 2007: 379). Управо је многосмисленост и 
семантичка неухватљивост средишња особина Винаверове поезије, или оно 
што Павловић дефинише „песником апстракције“ (Павловић 1974: 215). Није 
на одмет овде указати и на једну интертекстуалну везу која се намеће према 
једној раној Малармеовој песми. Наиме, и Маларме и Винавер имају песму под 
називом ткаља. Но није само наслов и мотив ткања оно што их повезује, већ се 
у обе песме појављују и мотиви руже и сна, што је превише за коинциденцију.7 А 
притом је занимљиво да и сам Павловић има песму везиља (првобитно се звала 
Кћи кнежева везе), коју објављује у оквиру књиге велика скитија (1969).

Павловић у интерпретацију Винаверове поезије улази прилично 
одважно, не и без успеха. Његове анализе Винаверових лирских апстракција 
прилично су убедљиве, за разлику од оних које изводи Светлана Велмар–
Јанковић у есеју из 1969. године, винавер, песник. Винаверово песничко стварање 
једно је од радикалнијих искорака у односу на „традиционалну“ поезију до тога 
времена,8 и зато без темељнијег ослањања на књижевно–историјски контекст, 
и посебно на поетички контекст српске авангарде, није могуће убедљивије 
тумачење његове поезије. Прави пример за то је несналажење Светлане 

7 Винаверова песма излази у републици, ХIХ/342, 20. маја 1952. године, и верујемо да би 
приљежнија интертекстуална анализа могла дати занимљиве и конкретније увиде.

8 Винаверова иманентна поетика иде напоредо с експлицитним промишљањем модерног 
авангардног песништва. У једном од својих кључних есеја из тридесетих година прошлог 
века, Скерлић и бојић, Гојко Тешић, у новије време сасвим сигурно можда и најагилнији и 
најобухватнији истраживач Винаверовог дела, препознаје Винаверову тежњу да теоријски 
уобличи „модел песништва заснован на изразитом антипрагматизму, антирационализму, 
антиестетизму, антиутилитаризму, антиидеологизму, устаје против скерлићевске 
здраворазумске поезије на ползу нацији, против једне патетичне, херојске поезије са 
доминантним социјалним обележјем, али и против поповићевске рационалистичко 
–естетизантске умивене поезије“ (Тешић 1991: 228).
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Велмар–Јанковић у анализи басама, где она додуше препознаје ритам као важан 
елемент Винаверовог песничког текста, али ипак не успева да га у контексту 
поетичких премиса повеже с појмовно–семантичким нивоом песме. Једна 
од основних примедби Винаверовом песничком поступку јесте, по ауторки, 
поједностављивање продора у апстракцију: „Песник речима није омогућио 
продор ка суштинама апстракције; није успео да им га омогући. Пре свега 
због тога, мислимо, што је Винавер хтео да верује, упркос свему што је знао, 
да ће му се апстракција одазвати само ако је именује. Наравно, преварио се: 
није довољно рећи тајни заноси па да се тајни заноси уистину доживе и као 
тајни и као заноси и, још, као тајни заноси бића“ (Велмар–Јанковић 1972: 248). 
Именовањем „тајних заноса“, међутим, Винавер нити банализује нити наивно 
намеће садржај као што то ауторка погрешно мисли, већ ова синтагма заједно 
са par excellence лирском фрагментарношћу и недореченошћу, и динамизмом 
песничког ритма, сугерише неухватљиве и несазнатљиве трепете бића, сугерише 
једну подјезичку слутњу суштинског идентитета душе.9 Павловић ће исту песму 
исправније читати, препознајући у њој једну вредност примитивнијег ритма, 
језичке чаролије и звучне космичке импликације (Павловић 1974: 218–219). 
Он на прави начин доживљава Винаверово настојање „да говори музиком, 
музиком појмова и спрегова“, и што је још битније: „никад иза тога не стоје 
произвољности или празнина. Стоји понекад семантичка недореченост“ 
(Павловић 1974: 211). Павловић му признаје поетичку аутентичност у односу и 
на Растка, и на Момчила Настасијевића, симболисте и надреалисте, видећи чак 
у његовој поезији додир „са неком философском и песничком science fiction“. 
Његову песничку апстракцију Павловић високо цени, а замерајући му на малом 
броју путоказа које оставља читаоцима за разумевање његових симболичких 
сазвучја, аутор као да више искрено жали него што критикује. Управо због 
недостајања неких, било каквих, реалних оквира и објективних корелатива 

9 Упореди Фридрихово тумачење Бергсоновог појма сугестије и њеног дејства у оквиру теорије 
песништва 20. века: „Сугестија је тренутак у којем интелектуално усмерено песништво 
ослобађа магичне душевне снаге и емитује зраке којима читалац не може да се отме, чак и 
ако ништа не ’разуме’. Таква сугестивна зрачења потичу пре свега од чулних језичких снага, 
од ритма, звука и тоналности“ (Фридрих 2003: 197).



536

Ђорђе м. Деспић

(овај теоријски појам Павловић користи у оном значењу које му Елиот придаје), 
Винаверова песничка књига европска ноћ за Павловића је најметафизичкија, 
најмузикалнија и најапстрактнија песма наше поезије (Павловић 1974: 212). 

Павловић врло прецизно артикулише проблемска и духовна средишта 
у песмама које за ову прилику наглашава, и нешто опуштенији и неискуснији 
тумач лако би се изгубио у Винаверовој поезији ритма и интуиције. Он у њој 
такође препознаје једну антитезу историји, било да се „тражи нека индивидуална 
перспектива, духовна, која ће истовремено бити и колективна, космичка“ 
(варош злих волшебника), било да се „налази негде у бескрају, у вечности, у 
тајним знацима неба, у еротичном блаженству музике“. Аутор управо кроз 
Винаверов специфичан однос према историји, не тако лако уочљив, као и онај 
према ритму и звуку језика, изводи општији закључак у погледу Винаверових 
основних, полазних уметничких надахнућа и преокупација:

 Но историја се никад за живота не може потпуно превазићи. 
Све до краја, до последње књиге европска ноћ, Винаверова поезија ће 
осцилирати између апокалиптичних визија историје и интелектуалних 
и спиритуалних узвинућа у апстракцију, у број, у ритам. Ако се 
основна уметничка, стваралачка осовина једног песника и његовог 
дела може свести на динамизам једне поларности, нека је то у једном 
песнику субјективна поларност усхићења и резигнације, у другом 
културноисторијски антагонизам Истока и Запада, Контемплације и 
Акције, код Винавера је то поларност између ужаса реалности, историје, 
и угроженог блаженства, звука и језикозвучне, космичко–ритмичке 
чаролије (Павловић 1974: 207).

Јован Христић је у свом есеју лепо осетио звучне и ритмичке импликације 
Винаверове поезије, али и поред тога код њега првенствено наглашава 
пародичарску и иронијску линију. Притом, он препознаје раскорак између 
експлицитне и имплицитне поетике, на основу чега изводи закључак да Винавер 
није успео да оствари свој сан, „оно магновено и трепетно“ (Христић 1974: 
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207). Павловићу, међутим, и без оцртавања авангардног поетичког контекста 
и Бергсонових филозофско–духовних утицаја који ће оставити несумњивог 
трага на Винаверовом схватању књижевне уметности, полази за руком, можда 
понајпре захваљујући својој песничкој интуицији, да потпуније и дубље открије 
у њему песника који „даје својим мислима не само вербално, глаголско месо, него 
им даје и трепете целог свог бића, дрхат крви, затезања нерава, непредвидљиви 
поход подземних бића и визија“ (Павловић 1974: 216). 

Основна интенција овога есеја није указивање на хумористички и 
пародијски смер Винаверовог песништва, то је већ пре Павловића чињено, већ 
напор да се открије и укаже на његов интелектуални песнички профил. Да се и 
с тог аспекта Винавер потпуније упозна, односно да се продре у његов мисаоно–
музички свет. То је подразумевало да се у Винавера оно уметнички неизрециво 
и несводљиво преведе на појмовно–логички ниво, што се доима као смело, 
неизвесно, па можда и незахвално прегнуће. Иако се над таквим суочавањем 
надвија сенка парадокса, Павловићу је успело да дâ више убедљивих тумачења 
Винаверових стихова и посебно их истакне у контексту српске поезије. Такво 
је и оно о песми врховна свирепост блеска, коју Павловић сматра „једном од 
најбољих Винаверових песама, једном од највизионарскијих, најекстатичнијих, 
најдубљих које српска поезија овога века има“, опомињујући да управо на 
Винаверовом примеру будућност нашег укуса зависи од нашег слуха. 
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Djordje Despic

PAVLOVIc’S ESSAy ON VINAVER
Summary

The goal of this essay is to describe and analyze Pavlović’s essay on StanislavVinaver’s 
poetry. In addition to investigating peculiarities of Pavlović’s essayistic method, interpretational 
scope and value assessments, this work aims to position the author’s reading of the essay within 
the existing receptional frame of Vinaver’s poetry. 
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POSTJUGOSLAwISchE LITERARISchE TExTE ALS MEDIUM DER 
ERINNERUNG AN DIE SFRJ. FRAGMENTARISchE EINBLIcKE IN 

PERSöNLIchE LEKTüREN2

Das Gedächtnis ist es, das mich als Mitarbeiterin braucht, 
als Geherin in den Ecken und Bauchgebieten meines eigenen Sterns.

Marica Bodrožić: sterne erben, sterne färben.
Meine ankunft in Wörtern.

Im Text wird der Frage nachgegangen, wie in Schreibprojekten neueren 
Datums die Erinnerung an das nicht mehr existente Staatsgebilde SFRJ, das 
Teil der (Lebens–) geschichte der Autorinnen und Autoren ist, literarisch 
präsentiert wird, welche individuellen Deutungsangebote sie machen, um die 
Diskrepanz zwischen öffentlicher Erinnerung und individuellem Gedächtnis 
auszubalancieren und wie sie dabei kollektive Alltagsgeschichte mit einbeziehen. 
In den für diesen Exkurs ausgewählten Schreibprojekten von M. Jergović, J. 
Matanović, V. Goldsworthy, A. hemon und D. Ugrešić zeigt sich ein starkes 
Interesse am Alltag der SFRJ, wobei es nicht so sehr um die Begründung von 
herrschafts– und Glaubenskollektiven geht. Vielmehr orientieren sich die Texte 
an der Mikrohistorie, im Spannungsfeld zwischen Selbstthematisierung und 
narrativer Inszenierung der Vergegenwärtigung von Vergangenem 

1 angela.richter@slavistik.uni–halle.de
2 Sehr verehrte Kollegin, liebe Marija, näher kennengelernt haben wir uns in den schwierigen 1990er 

Jahren. Ich habe Dein energisches Engagement für ein neues Serbien und für die Erneuerung der 
Universität Novi Sad geschätzt und bewundert. Als Dekanin der Philosophischen Fakultät der Uni-
versität Novi Sad hast du wesentlich zur wiederaufnahme und zum Ausbau der Zusammenarbeit 
zwischen unseren Fakultäten beigetragen. Dafür sei Dir nochmals herzlich gedankt. Deine Interes-
sen waren stets auch weit über den serbischen Kontext hinausweisend; daher widme ich Dir diesen 
Text.

mailto:angela.richter@slavistik.uni-halle.de
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narrative Inszenierung

1. Die nach 1989 erfolgende Auseinandersetzung mit dem Kommunismus 
als philosophischem Phänomen und als staatstragender Ideologie der 
zusammengebrochenen sozialistischen Staaten erfolgte bisher sehr stark im Rahmen 
der politikwissenschaftlichen und sozialgeschichtlichen Diktaturenforschung, 
auf nationaler und internationaler Ebene; in diese Untersuchungen ist auch das 
Phänomen SFRJ eingeschlossen. In der schier unübersichtlichen und andauernden 
Flut von Publikationen über das politische Osteuropa, sowohl wissenschaftlicher 
als auch publizistischer Provenienz u. a. ist die Rede vom Gespenst, das aus Europa 
verschwunden ist, aber auch vom Gespenst des Erbes, vom Ende der Illusionen, 
vom kommunistischen Postskriptum (Groys 2006), vom Erinnern als chance für die 
Zukunft, von Amnesie und Nostalgie, usw., usf. Besonders in der Publikation Zwischen 
amnesie und Nostalgie. Die Erinnerung an den kommunismus in südosteuropa 
(Brunnbauer, Troebst 2007) wird an mehreren Stellen auch darauf verwiesen, dass 
es eine ganz offensichtliche Diskrepanz zwischen öffentlicher Erinnerung und dem 
individuellen und familiären Gedächtnis gibt. hier möchte ich anknüpfen.

2. Literarische Texte vermögen jene eben erwähnte Diskrepanz bis zu einem 
gewissen Grad ausgleichen; sie machen zunächst – bezogen auf den empirischen 
Autor – individuelle Deutungsangebote und erlangen dann durch ihre Publikation 
einen öffentlichkeitsstatus. Die Frage nach künstlerischen Zugangsweisen zu 
einem Abschnitt von Geschichte, der an die Gegenwart heranreicht, und zwar 
nunmehr aus der Perspektive derer, die nach dem Auseinanderfallen Jugoslawiens in 
differenzierte weise diese (ihre) Geschichte thematisieren, ist legitim und durchaus 
viel versprechend, denn literarische Texte können eventuell dort, wo clio in Bezug auf 
den Realsozialismus noch nicht ohne Fesseln ist, einen Ausgleich schaffen.

3. Ein wichtiger Schlüsselbegriff ist demnach das Erinnern. Erinnern ist 
Voraussetzung für Identität. Erzählen ist ein Produkt der Erinnerung, das die 
eigene Lebensgeschichte umfasst und natürlich auch Aspekte der kollektiven 
Geschichte mit einschließt. Erinnerungsdiskurse haben Konjunktur; sie sind in 
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einer Dreierkonstellation up to date: in der Politik, im Alltag der Menschen und in 
der Kultur. Schriftsteller sind potentielle Erinnerungsaktivisten; sie vermögen ihre 
besondere Sensibilität, ihr waches Beobachten und Reflektieren einer Gesellschaft und 
ihres Alltags in eine bestimmte literarische Darstellungsform zu überführen, innerhalb 
derer essayistische, autobiographische und artifizielle Formen des Schreibens 
gleichermaßen präsent sind. 

4. welcher Art ist nun die literarisch fixierte Erinnerung einzelner Autorinnen 
und Autoren an die SFRJ, jenes nicht mehr existente Staatsgebilde? Ist diese Erinnerung 
tatsächlich nur nostalgisch auf die sieben nostalgischen werte des Sozialismus 
ausgerichtet (Solidarität, Sicherheit, Stabilität, soziale Inklusion, Soziabilität, 
Solidarität/Seriosität, Selbstachtung), und hat sie nur eine gute Seite im politischen 
Sinne, und nur in multiethnischen Kreisen, wie der Belgrader historiker Predrag J. 
Marković schreibt? (Marković 2007: 154 bzw. 164).

welche Formen der Erinnerung an die SFRJ in literarischen Texten lassen 
sich ausmachen? Literatur ist noch nie bloße Erfüllungsgehilfin politischer und 
ökonomischer Prozesse gewesen. Streitbare Autorinnen und Autoren nahmen und 
nehmen sich sehr wohl das Recht, anders oder quer zu denken, und eben auch Gewinne 
und Verluste der eigenen Vergangenheit zu thematisieren. Mit Mitteln der Ironie und 
durch besondere Erzählweisen bewahren sie ihren Texten eine gewisse Ambivalenz, 
die den Blick auf Realitäten und Illusionen sehr differenziert erscheinen lässt. 

„Geschichte eint, Gedächtnis trennt“, hieß es in einem Text anlässlich der 
Leipziger Buchmesse 2008, auf der seinerzeit Kroatien Schwerpunktland war. Dort 
wurde auch geäußert, dass die Erfahrungsdichte, die den Bürgern der auseinander 
gefallenen SFRJ zugemutet worden ist, wohl niemand freiwillig wählen würde (Zeit 
Literatur 2008: 21). Für Schriftsteller, Filmemacher, ja, für Künstler überhaupt kann 
eine solche Dichte durchaus einen zusätzlichen Impuls auslösen. Im Folgenden möchte 
ich daher einige vorläufige überlegungen und Beobachtungen zu dieser Problematik 
vortragen, die auf Lektüren neuerer literarischer Texte beruhen. Ist nun die SFRJ 
nur als „dunkle Seite des Mondes“ (Drago Jančar) in der Erinnerung geblieben oder 
resultieren gewisse Anzeichen von Nostalgie daher, dass der erbärmliche Zustand, 
den die herrschaft des Nationalismus herbeigeführt hat, das kommunistische System 
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wie einen Kindergarten erscheinen lässt, im Verhältnis zu einer Gladiatorenarena, in 
der alle die Schwachen zur Freude des Publikums umkommen, die nicht im rechten 
Moment dem wahren Glauben und der wahren Nation angehörten? So jedenfalls hat 
der bekannte bosniakische Intellektuelle Muhamed Filipović seine wahrnehmung ins 
Bild gesetzt (Filipović 2001: 15).

wie also greifen Autorinnen und Autoren unterschiedlichen Alters auf den 
sozialistischen Teil ihrer (Lebens–)geschichte zurück? Beginnen wir mit Miljenko 
Jergović, geboren 1966 in Sarajevo, der jetzt in Zagreb lebt. „wozu sich erinnern?“, 
fragt er in der Einleitung zum ersten Band seines zweibändigen Historijska čitanka 
(2000), um sofort hinzuzufügen: 

Dieses Buch spricht nicht über reale Ereignisse, sondern über die Erinnerung 
an diese, und über die Strategie des Vergessens... Historijska čitanka ist weder Geschichte 
noch Fiktion (Kursiv A. R.), sondern eine Inventur all dessen, was noch da ist als 
Inventar einer ganz subjektiven Geschichte der Stadt, des Landes und der Zeit. wie 
jede Inventur sollte auch diese von Präzision geprägt sein, nichts beschönigen, nichts 
ausbessern, nichts ausdenken, sondern aufzählen, solange es noch was aufzuzählen 
gibt. Es gibt da auch wiederholungen, und solche Emotionen, derer sich jede 
ernstzunehmende Erzählung schämen müsste, nicht aber ein Familienfotoalbum... 
(Jergović 2000: 5). 

Mit diesem Verweis auf das Familiäre und damit auf die von starken subjekti-
ven Empfindungen geprägten Erinnerungen listet Jergović aus postsozialistischer Per-
spekive Stichwörter auf, die sich zu einem aufschlussreichen Katalog jugoslawischer 
und auch speziell bosnischer Alltagsphänomene und –zeichen zusammenfügen, deren 
Substanz und Funktionieren scheinbar nebenbei auch kritisch, doch mit Empathie 
hinterfrat werden. Solche Stichwörter sind z.B. Fildžan und Tasse, Coca Cola, Revo-
lutionsmuseum, Olympic Express, kaufhaus, Hotel Europa und viele andere. Mit dem 
Lemma Momo und Uzeir erinnert Jergović sowohl die beiden hochhäuser mitten im 
Zentrum von Sarajevo, die in den 1970er Jahren als Zeichen wirtschaftlicher Prospe-
rität des Selbstverwaltungssozialismus galten und die Anfang der 1990er Jahre fast 
völlig zerstört wurden als auch jene zwei äußerst beliebten und einprägsamen Typen 
aus dem Radio, die wie kaum Jemand sonst als Inkarnation bosnischer Lebensweise 
und bosnischen humors galten:
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Momo und Uzeir waren eine ganze Geschichte hindurch mythische helden 
eines Landes, das Einheit und Brüderlichkeit feierte und sich selbst zu weihnachten 
und zum Bajram gratulierte, selbst dann noch, als es sich selbst diese Feiertage 
verboten hatte. Diese Beiden waren sein Symbol und sein geheimes Zeichen, denn sie 
waren niemandem so recht verständlich und angenehm außer unserem Proletariat, 
den Bergleuten, den Gießern, den Nachbarinnen mit ihren Lockenwicklern, die 
wöchentlich einmal das Radio anschalteten um zu hören, worauf Momo und Uzeir 
sich aktuell einen Reim machten. Suljo und Mujo haben wir in die welt exportiert, 
doch Momo und Uzeir behielten wir für uns, denn sie waren Ausdruck dessen, was nur 
uns betraf oder sie sprachen in einer Art und weise, die nur uns betraf. Der orthodoxe 
Großvater und der muslimische Großvater machten für den Rest Jugoslawiens keinen 
Sinn. Jugoslawien war ein Land, in dem die Menschen nicht gegenseitig füreinander 
Rechnung tragen mussten, denn das tat die Partei, aber dieses große Land hatte sein 
herz, sein Bosnien, ein Ländchen, in dem nicht eine einzige Partei jene todbringende 
Nähe zwischen den Menschen mit unterschiedlichen Namen zerstören konnte, und so 

mussten die Leute selbst auf sich achten...“ (Jergović 2000: 93–94). 

Jergović schließt seine Betrachtungen zu diesen beiden Typen mit der 
Bemerkung, sie seien zwar keine kulturellen werte gewesen, aber schließlich 
historische Errungenschaften und nun sind sie Elemente der Erinnerung geworden. 
Ihr Symbolgehalt im Alltagsgedächtnis ist unumstritten. 

Auch Julijana Matanović (geb. 1959 in Bosnien und herzegowina, 
aufgewachsen in Slawonien) hat im Roman Zašto sam Vam lagala (1997; dt. warum 
ich euch belogen habe, 2000) Kapitelüberschriften entworfen, die wie Lemmata eines 
Begriffswörterbuchs anmuten. Der teils kindliche Blick auf Situationen und Dinge ist 
ein Alibi für eine im hinblick auf Ideologie und Geschichte möglichst unverstellte, aber 
stark subjektivierte Sicht auf eine Zeit, die in der aktuellen gesellschaftlichen Praxis 
kaum unvoreingenommen erinnert wird. Es ist eine Spurensuche in Kindheit und 
Jugend der Erzählerin, gebunden an Gegenstände und Abstrakta, die als individuelle 
Erinnerungsorte bezeichnet werden können, Orte, mittels derer die Erzählerin ihre 
Vergangenheit rekonstruiert. hier hinein gehören Erzählfragmente mit überschriften 
wie schuhe, Name, Foto, Traum, Lesehaus. Die Erzählerin, resp. Autorin durchforstet 
nicht nur ihren Schuhschrank, sondern auch ihr Gedächtnis. wie Jergović macht sie 
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Inventur; dabei kombiniert sie Erlebtes mit Erdachtem: 
Manchmal fürchte ich, dass ich viele Ereignisse, von denen ich jetzt glaube, 

sie hätten in Wirklichkeit stattgefunden, meinen Lieblingsbüchern entnommen habe 
[...]. Vielleicht habe ich sie, wie fortgeschrittene Leser sagen würden, als Teile meiner 
autobiografie akzeptiert. Oder jene realen Ereignisse, deren Folgen ich an meiner 
eigenen haut, [...] so unwahrscheinlich, dass sie mir in dem Augenblick, da ich mit 
einem Lächeln über sie reden kann, absolut literarisch erscheinen. (Matanović 2000: 
86)

Die von ihr aufgerufenen Bruchstücke jugoslawischer sozialistischer 
Alltagskultur (Figuren aus dem Fernsehen, Schokoladensorten, die Schallplatten 
von Bijelo Dugme, die bei so manchem Autor bzw. mancher Autorin ein gewürdigtes 
Erinnerungsstück sind) eignen sich sicher eher weniger für tiefschürfende Diskurse 
über die sozialistische Zeit. Tauglich für das Selbstverständliche als Teil einer 
persönlichen Lebensgeschichte sind sie allemal. An Beispielen aus dem Verhalten 
ihrer Großfamilie macht die Ich–Erzählerin auch kritischere Einsichten manifest, die 
sie mit feiner Ironie und mit Sarkasmus präsentiert: das geteilte Ich des Onkels Milan 
etwa, der ihr einerseits das Pioniertuch bindet und hofft, dass sie beim überreichen 
des Staffelstabs dem Jugendbild der Frau „des großen Sohnes unseres Volkes“ (128) 
gleichen möge, der wütend wird, wenn er die Nachrichten über Titos ausgedehnte 
Reisen verpasst, und der andererseits insgeheim vom NDh–Staat träumt. Expliziten 
wertungen und Schuldzuweisungen weicht die Erzählerin aus; sie stellt die persönliche 
Geschichte in den Vordergrund. 

Die Erzählmotivation von Vesna Goldsworthy (geb. 1961 in Belgrad, jetzt 
in London lebend) in Chernobyl strawberries (2005; dt. heimkehr nach nirgendwo, 
2005) resultiert zunächst aus einem sehr persönlichen existentiellen Problem, nämlich 
dem der Gefahr eines zu frühen eigenen Todes und dem verständlichen inniglichen 
wunsch, ihrem kleinen Sohn etwas zu hinterlassen, das ihm auch die einstige Heimat 
der Mutter (hervorhebg. A.R.) vorstellbar macht und überhaupt die Erinnerung an die 
Mutter ermöglichen könnte. hier wird ganz stark ein wichtiger Aspekt prononciert, 
der freilich auch bei zahlreichen weiteren AutorInnen eine Rolle spielt: die Relevanz 
des Raums für Erinnerungssituationen, hier die Bedeutung des wechsels von Lebens– 
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und handlungsraum, der gebunden ist an die übersiedlung der Ich–Erzählerin aus 
der SFRJ nach Großbritannien. Die Ich–Erzählerin geht davon aus, dass auf Grund 
der aktuellen Ereignisse auf dem Balkan eines Tages wenig von dem existent sein 
würde, was in schriftlicher Form vom Leben der Erzählerin in jenem Land künden 
könnte, das so anders als das aktuelle, britische ist. Dieses „zweifach redigierte Leben“ 
(Goldsworthy 2005: 218), das nicht mehr sein will als „ein Eindruck individueller 
Erinnerung“ (ebd.), bietet ob des vorgenommenen Ortswechsels und den damit 
vorhandenen neuen, anderen Erfahrungen herzerfrischende Einblicke in Segmente 
sozialistischer jugoslawischer Realität, aber auch in systemunabhängige kulturelle 
Unterschiede, und das aus der Perspektive einer Frau, die sich zu einer Generation 
zählt, die großgeworden ist

mit dem Traum von Nabokov, Brodsky, Milosz, Kiš, den großen 
osteuropäischen Schriftstellern und Dichtern... wir sind eine bedrohte Spezies, die 
Vor–1989er, ausgestattet mit der besten Erziehung, die der Kommunismus zu bieten 
hatte, und der überbordenden Liebe osteuropäischer Mütter, im Glauben erzogen, 
dass uns die welt ein Auskommen schulde, überheblich von Geburt an... (50) 

Goldsworthy gibt unumwunden zu, dass die Bilder, die ihr von der 
untergegangenen welt des Sozialismus vor Augen schweben, „lebhaft und wehmütig 
zugleich“ (198) sind. wehmut erfasst sie auch im hinblick auf ihre Muttersprache. sie 
nennt sie verschlossen in der serbokroatischen Zeitkapsel der achtziger Jahre (155); 
sie bedauert, dass ihr in der neuen heimat nicht nur die wörter abhanden gekommen 
sind, sondern auch die dazugehörigen Gesten (vgl. 154). 

Für Aleksandar hemon (geb. 1964 in Bosnien, heute in den USA lebend) wurde 
wie für seinen Protagonisten Jozef Pronek der Krieg in Bosnien zur lebenweltlichen 
Demarkationslinie. Aus der amerikanischen Exilperspektive blickt er mit von 
Verzweiflung geprägter Fröhlichkeit auf das zurück, was ihm genommen wurde: 
die Möglichkeit, am scheinbar tabulosen Leben seiner Stadt Sarajevo teilzuhaben. Je 
mehr er versucht, sich in der neuen heimat chicago zurechtzufinden und mit dieser 
auszusöhnen, um so stärker wird seine Sehnsucht nach dem, was er verloren hat. Jozef 
Pronek, Sohn eines Polizisten aus Sarajevo, der mit seiner Band auf Gymnasiastenfeten 
mehr schlecht als recht die geliebten Beatles–Titel nachplärrt, besonders gern Nowhere 
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Man, der bei Titos Tod pflichtschuldig trauert, John Lennons Tod aber schmerzlich in 
sich aufnimmt und auch eigene Songs zu schreiben beginnt.  

heraufbeschworen wird noch einmal das glückliche Sarajevo von damals:
Ich erinnere mich an Linden, die blühten, als wäre es das letzte Mal, und die 

einen Duft verströmten, den ich heute noch riechen kann. Die jungen Männer waren 
attraktiv, die Mädchen hübsch, die Sportmannschaften erfolgreich, die Bands gut, die 
Straßen fühlten sich weich wie Perserteppiche an, und die winterolympiade sorgte 
dafür, dass wir alle glaubten, im Mittelpunkt der welt zu leben“ (hemon 2003: 55f.) 

Der chronist geht Jozef Proneks Lebensspuren nach (erteilt von Kapitel zu 
Kapitel aber auch anderen Erzählern das wort); er ist mit einer Lust am anschaulichen 
Detail und an der bildhaften Verdeutlichung bei der Sache, als müsste er sich der 
Realität Satz um Satz vergewissern. Ihm geht es um die Mikroereignisse, in denen sich, 
wie er meint, „die wahre Substanz des Lebens“ (47) verbirgt, die „Unmomente, die zu 
belanglos sind, um festgehalten zu werden“ (ebd.). 

Dubravka Ugrešić (geb. 1948 in Kroatien, heute in den Niederlanden lebend), 
deren prinzipiell kritische Position aus unzähligen Publikationen gut bekannt ist, nimmt 
die Position des Außenseins, der Verankerung in der Fremde sehr stark zum Anlass, die 
Erfahrung des Anderen in einen geschärften Blick auf das einstige kulturelle Konstrukt 
Jugoslawien umzusetzen; die Auseinandersetzung mit diesem Konstrukt kann vor dem 
hintergrund eines globaleren Kontextes geführt werden, der die Singularität bzw. das 
Einzigartige der Situation relativiert und auch den globaleren Kontext selbst kritisch 
hinterfragt. Schon mit američki fikcionar (1993; dt. My American Fictionary, 1994) 
hatte sich Dubravka Ugrešić – in bekannter Patchworktechnik – vorgenommen, die 
durch Zerfall und Zerstörung entstandene Leere zu füllen, indem sie zwischen zwei 
parallel existierenden welten, nämlich Amerika und ihrer einstigen heimat, mittels 
eines Geflechts an autobiographischen Aufzeichnungen, Tagebuchnotizen und Fakten 
aus dem Alltag eine überblendung und Verschränkung der räumlichen und zeitlichen 
Ebenen zu bewerkstelligen suchte. Sie selbst kennzeichnete es als Versuch, gegen das 
NIRGENDS, gegen das Gefühl der Ungewissheit und Unbehaustheit anzukämpfen 
(Ugrešić 1994: 10f.). 

Im Roman Ministarstvo boli (2004; dt. Ministerium der Schmerzen, 2005) 
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wird mit größerer reflexiver Distanz und einer heldin, die dreizehn Jahre jünger ist 
als die Autorin selbst, ein Selbstfindungsprozess thematisiert, der auch durch die 
Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgeschichte geprägt ist, die durch den 
Zerfall Jugoslawiens und die begleitenden Kriege schmerzlich gebrochen wurde. Das 
ist ein echter Exilroman; seine heldin Tanja Lucić, die in Amsterdam als Lektorin lehrt, 
initiiert bei ihren Studenten, unter ihnen zahlreiche Flüchtlinge, ein Projekt, das man 
als Katalogisierung einstigen jugoslawischen Alltags beschreiben kann. „Ich musste 
ein Gebiet finden, das uns allen gleichermaßen gehörte und am wenigstens wehtat. 
Das konnte nur unsere gemeinsame Vergangenheit sein“ (Ugrešić 2005: 62) Und: „Die 
Mächtigen in unserem ehemaligen Land drücken die Taste delete, ich hingegen die 
Tate restore.“ (63) was da entsteht, pendelt zwischen Kindheitsreminiszenzen, sehr 
persönlichen Bildern aus dem Familienalbum und aus der Kulinarik; dieses „kuschlige 
Terrain“ (64) der jugoslawischen Vergangenheit wird jedoch aufgebrochen. Ich zitiere 
hier den mit „Ich wollte eine Nachtigall sein“ überschriebenen Beitrag des Studenten 
Uroš:

In der zweiten Grundschulklasse gab die Lehrerin uns auf, etwas Schönes 
über Tito zu schreiben. Sie sagte, dass er im Krankenhaus sei, dass man ihm ein Bein 
amputiert habe, und er sich über etwas Schönes freuen würde. Ich schrieb, ich möchte 
gern eine Nachtigall sein, dann flöge ich jeden Morgen zum Ohr des Genossen Tito und 
weckte ihn mit meinem Zwitschern. Die Lehrerin lobte mich und verlas meinen Text 
vor allen. Späer lachten mich meine Schulkameraden aus. Sie nannten mich „Nachti“. 
Das kam auch meiner Familie zu Ohren. Als sie erfuhren, was ich geschrieben hatte, 
lachten alle, besonders mein Alter. Kurz darauf starb Tito. Mein Alter weinte. Die 
ganze Familie guckte sich drei Tage lang im Fernsehen die Beisetzung in Belgrad an 
und weinte. Am meisten gefiel ihnen, dass so viele Staatsmänner gekommen waren...“ 
(85)

Urošs Leben endet tragisch, mit einem Selbstmord wenige Tage vor der 
überstellung seines Vaters an das haager Tribunal. Sein Fazit in Bezug auf das Land, in 
dem er gelebt hatte, ist verbunden mit einer Aussage zur Gegenwart und der nunmehr 
räumlich fragmentierten Erfahrung: „Jugoslawien war ein schreckliches Land. Dort 
logen alle, wie heute auch. Nur dass sich jetzt die Lüge verfünffacht.“(85).

Der Roman birgt in sich viele, äußerst erhellende Details zur SFRJ; gerade 
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die vielstimmigen, typographisch markierten Erinnerungsfragmente der Studenten 
ermöglichen Einblicke in den facettenreichen jugoslawischen Alltag. Eine der 
Schreibenden prägt einen wichtigen Gedanken, der auch insgesamt für unsere 
Betrachtungen Geltung hat: „würde man alle wichtigen und weniger wichtigen Züge 
in unserem Leben aneinanderreihen, käme eine parallele Geschichte Jugoslawiens 
heraus, nicht weniger bedeutend ist als die offizielle“ (78).3

Dieser Satz muss denn auch die abschließende Sequenz dieses Exkurses bilden. 
Feststellen lässt sich, dass das herantasten an die SFRJ in den hier ausgewählten 
Schreibprojekten differenziert ist; ein ausgeprägtes Interesse am Alltag der SFRJ ist 
auf jeden Fall zu attestieren. Dieses lässt sich – hier gezeigt an Jergović und Matanović 
– als unkonventionelle, subjektive Aufarbeitung von Vergangenheit bestimmen, 
wobei beide versichern, dass ihre Schreibprojekte in ein Zwischenfeld zwischen 
Geschichte und Fiktion gehören (vgl. auch Lešić–Thomas 2004). Goldsworthy, die 
sich zur Autobiographie als Genre bekennt, beharrt auf dem „Eindruck individueller 
Erinnerung“, schließt jedoch „faktische Fehler“ (Goldsworthy 2005: 218) nicht aus. 
Ugrešić steht ganz besonders für das Aufweichen der Grenzen des Genres (vgl. 
Kenneweg 2007: 286), wobei gerade sie explizit auf dem fiktionalen Status der Romane 
insistiert, der auch hemons Roman nicht abzusprechen ist. Das Aussagepotential ist 
daher auf jeden Fall auch als literarische Struktur zu würdigen (s. auch Vidulić 2007: 
1) Sicher, es handelt sich jeweils um einen emotionsrelevanten Diskurs, der häufig 
mit der Erinnerung an die Kindheit und Jugend und mit dem aus unterschiedlichen 
Gründen erfolgten weggang aus der einstigen heimat in Verbindung steht. Um die 
Begründung von herrschafts– und Glaubenskollektiven geht es dabei nicht so sehr (vgl. 
auch Terzić 2007). Alle hier besprochenen Texte orientieren sich an der Mikrohistorie 
und – jeweils differenziert – im Spannungsfeld zwischen Selbstthematisierung und 
narrativer Inszenierung der Vergewärtigung von Vergangenem. 

3 Dazu haben in letzter Zeit auch Publikationen wie Leksikon YU mitologije und sFRJ za ponavljače 
einen originellen, wichtigen Beitrag geleistet.
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 POSTJUGOSLOVENSKI KNJIŽEVNI TEKSTOVI KAO MEDIJUM SEĆANJA NA SFRJ. 
FRAGMENTARNI UVIDI U LIčNU REcEPcIJU

Sažetak 

U prilogu se proučavalo kako se autorke i autori različite dobi odnose prema onom 
delu sopstvene (životne) istorije koji je povezan sa sada više nepostojećom državom SFRJ, koje 
individualne interpretacije nude kako bi uskladili protivrečnosti između zvaničnog sećanja i 
pojedinačnih uspomena i kako pri tome uzimaju u obzir i kolektivnu istoriju svakodnevice.  
Za ovaj ekskurs odabrani projekti Miljenka Jergovića, Julijane Matanović, Vesne Goldsvorti, 
Aleksandra hemona i Dubravke Ugrešić svedoče o posebno naglašenom zanimanju za 
svakodnevicu SFRJ, pri čemu se ne radi toliko o obrazlaganju vladajućih kolektiva i kolektiva 
istomišljenika. Tekstovi se u daleko većoj meri orijentišu prema mikroistoriji, u rasponu između 
autotematizacije i narativnog insceniranja predočavanja prošlosti.
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Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет 
Одсек за српску књижевност

ЈЕ ЛИ ТО ЧОВЕК – ИГРА ИДЕНТИТЕТОМ У КОВАЧЕВИЋЕВОЈ ДРАМИ 
ГеНералНа проба СамоубиСтва2

У раду су проблематизована питања идентитета човека с балканских 
простора савременог доба, из перспективе индивидуалног и колективног 
сагледавања, као и њиховог универзалног значења, тематизованог у 
Ковачевићевој „мало горчој комедији о лажи“. Наратолошки ниво ове 
синкретичне драмске творевине захвата феномен самоубиства као 
трагикомичне игре везане за проблем трговине људским органима у 
поратно доба нестабилних економских и друштвених збивања. 

идентитет, жанровски синкретизам, живот као позориште, 
трговина људским органима, самоубиство, тело као простор, лаж.

У говору приликом доделе Нобелове награде у којем објашњава своју 
поетику, Андрић на самом почетку излагања поставља кључну мисао о човеку 
и његовом месту на овом свету: „Основна теза у излагању односи се на причу о 
судбини човековој испреданој без краја и прекида коју причају људи људима.“ 
(Јакшић Провчи 2007: 276), да би је, касније, изложио неколиким дилемама 
као разлозима потребе за испредањем приче, јер „причање је испредање, а 
предиво је судбина човекова“ (Јакшић Провчи 2007: 276) у којима се поставља 
суштина човековог удеса на овом свету, по којем причалац „одлаже трагичан 
удес и продужава илузију живота“, „помаже човеку да се нађе и снађе“ у њему, 

1 provci@neobee.net
2 Рад је сачињен у оквиру пројекта Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској 

књижевности (број 178005), који се, под руководством проф. др Горане Раичевић, спроводи 
на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду, уз финансијску 
помоћ Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије.
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причајући да би заварао страх. „Кренувши од несазнатљивог до препознатљивог 
закључује да наши и туђи поступци нису по мери наших снага“ (Јакшић Провчи 
2007: 277). Велико је бреме: „Бити човек, рођен без свога знања и без своје 
воље, бачен у океан постојања. Морати пливати. Постојати. Носити идентитет.“ 
(Андрић 1999: 404). „Бити човек, од бића као супстанције до његове појавности, 
носити идентитет... скоро платоновски и сасвим дисовски, Андрић говори о 
човеку рођеном без знања и воље баченог у океан постојања“ (Јакшић Провчи 
2007: 278).

Учинило нам се да је овај екскурс ка Андрићевим размишљањима у 
корелативном значењском односу с другим књижевноуметничким делом, 
драмом Генерална проба самоубиства, Душана Ковачевића3, не без разлога, јер 
се основна теза и овог дела односи на човека изгубљеног у свету, застрашеног 
и баченог у океан постојања, који нам се приказује сасвим шекспировски4, као 
позорница у којој цео свет глуми и мења много улога у животу на овом свету. 
Дилеме које Ковачевић поставља односе се на меру коју човек може да поднесе 
при великом праску и нестајању. Да ли се нестанак с позорнице одиграва 
сопственом или туђом вољом и колико је човек у прилици да господари, не само 
својим животом, већ и начином и тренутком његовог нестанка. Овако темељна 
онтолошка питања уобличена су у сасвим ковачевићевски поетички манир 
приказивања, у жанровску игру коју користи да би представио тему. Писац је у 
једном разговору и сам рекао: „Да публика не би дошла у позориште и изашла 
горе расположена него што је ушла, трудио сам се да напишем што је могуће 

3 Представа Душана Ковачевића Генерална проба самоубиства премијерно је изведена у 
Звездара театру у Београду 12. 12. 2008. године у режији аутора, Душана Ковачевића. Исте 
године драмски текст је штампан у издању Стубова културе, као и Српске књижевне задруге 
из Београда.

4 Шекспир је своју тезу о свету као позорници исказао у драми Како вам драго: 
„Стари војвода: Пространа ова позорница, свет
Призора тужних пружа више него
Глума у којој ми наступамо.
Жак: Па цео свет је глумиште где људи
И жене глуме, сваки има ту
Излазак свој и одлазак, и свак’
Одглуми много улога свога века“ (Шекспир 1979/2: 133).
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бољу комедију, да се људи свему овоме насмеју на један, да тако нескромно 
кажем, лековит начин, и да једна врста катарзе која је својствена драми, буде 
катарза кроз смех... Смех је последња одбрана голог живота“ (http://www.pozorje.
org.rs/2010/predstava3.htm).

Прича о човеку решеном да скочи с моста, и тако последњи пут сам 
загосподари својим животом, јер је незапослен, у дуговима због којих ће ионако 
трагично скончати од поверилаца – индивидуална је трагедија мноштва људи на 
просторима послератног Балкана, људи у „транзицији“, изгубљених у тражењу 
нових вредности. Тако нам се судбина протагонисте може указати као потрага 
за личним идентитетом, као жеља да влада својим животом, својим телом и 
својом душом. Овако јасан унутрашњи сукоб уоквирен је радњом која се одвија 
на мосту, где неименовано лице, у драми звано Самоубица5, хоће да скочи и 
прекрати своје муке. Но, Самоубица бива спасен алтруистичким напором групе 
људи, заправо организације која тргује људским органима и тако „ускаче“ у 
невероватне ситуације још наказније стварности. Тако с унутрашњег сукоба 
Ковачевић прелази на конфронтацију појединаца с групом криминализованих 
трговаца, које, у ситуацијама замена и забуна, у први мах доживљавамо као 
помагаче несрећног Самоубице. Гогољевске мртве душе, у овој „мало горчој 
комедији о лажи“, бизарно су претворене у робу. Продају се и душе и органи. 
Уједно, ова је гротеска менталитета и геопоетичког простора на којем су животи 
и литература на све могуће начине окрвављени страдањима људи, колико 
самовољно, још више вољом других. У више пута преименованој држави и 
преименованим атрибутима државности, у још недефинисаном простору, драма 
прича о људском мешетарству, борби за место под сунцем новог (да ли светског) 
поретка, о болној потрази за идентитетом и карактером национа, за његовим 
здравим духом, који се нетрагом изгубио у пуком преживљавању. „Истина је, 
горка јесте, али је и некако дивље, и сумануто смешна, гротескна, бурлескна, 
сатирична и цинична, заошијана, мимо света, као и ми сами што смо, па не знаш 

5 Лица у овој Ковачевићевој драми су неименована и она чине четири лика с више улога: 
Глумац, у улози самоубице, и самоубичиног брата (у драмском тексту називан као 
Самоубица и Брат), Глумац, у улогама четири Брата: Капетана, Бизнисмена, Психијатра и 
Адвоката, Глумац – Рибар, Глумац – Девојка.

http://www.pozorje.org.rs/2010/predstava3.htm
http://www.pozorje.org.rs/2010/predstava3.htm
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да ли да плачеш, или да се смејеш. Породица слична ‘Маратонцима’, али не по 
годинама колико по духу и менталитету“ (Первић 2008).

Колико је ова прича слика само једног народа огрезлог у баруштини 
ратних и поратних стања у којем је трговина људским органима напросто посао 
као сваки други, толико, чини нам се, превазилази локалне оквире постављене 
основним наративним поступком и бива универзалније доживљена. Трговина 
људима и људским душама део је светског простора, поретка и литературе. 
Тако, с индивидуалне и колективне транспозиције овог књижевног проблема, 
долазимо до трећег нивоа сагледавања драме која би се могла разумети и као 
болна запитаност пишчева над човековом суштином и његовом улогом на овоме 
свету, који нам се не мора учинити као лајбницовски најсавршенији могући свет.

Конструкција драмског текста обухвата конвенционална три чина која 
су, сасвим неконвенционално, насловљена: Покушај самоубиства несрећног 
архитекте, Грандиозни план изградње марине Сунчани сат, Скок са дунавског 
моста на позоришну сцену. Тиме је привидно демистификован наративни 
поступак, који у овом драмском ткиву није онако разуђен на ковачевићевски 
начин као у ларију томпсону (види Ковачевић 1998). Међутим, умножавање 
драмских лица сасвим је у драмској синхронији с овим књижевним делом, као 
и поступак фиксације хиперреалних елемената (види Јакшић Провчи 2007: 691–
700). Уобичајени модернистички жанровски синкретизам Ковачевић је дво-
струко деконструисао. Прво, поднасловом своје драме жанровски је дефинишући 
као „мало горчу комедију“ с феноменом на којем ће градити сукоб у драми, а то 
је: лаж6. Друго, већ у попису лица, у својеврсној драмској експозицији, читав 
драмски простор одређује се као позорница где се спациотемпорални односи 
уочавају као предигра, или генерална проба драме која ће тек да се деси и која има 
наслов „Самоубиство“. Да је драмско ткиво комедијског карактера, наглашава 
се још једном, али се хронотоп драме сад одређује, не само хоризонтално, на 
уобичајен начин каузалних односа линеарног дешавања онога што се десило 

6 Поднаслов гласи: „Мало горча комедија о лажи“ (Ковачевић 2008: 5). Ремарка, која се налази 
код пописа лица, наглашава основну поставку о животу као позоришту јер драмска лица 
назива глумцима: „Глумци драме ’Самоубиство’, и улоге које играју у овој ’метафизичкој’ 
комедији“ (Ковачевић 2008: 7).
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пре и онога после, него и вертикално, јер је дешавање у драми означено као 
„метафизичка“ комедија. Тиме је већ на почетку јасно назначено наслојавање 
смисла које се учитава у наратолошком поступку где и „најапсурднији 
догађаји делују природно, не излазе из подручја психолошки могућег, животно 
вероватног“ (Стаменковић 2008). Сасвим је јасно да је хумор којим је сваки 
Ковачевићев наратив натопљен црнохуморни, циничан, гротескан и апсурдан. 
„Оно што би могла бити тешка драма, код Душана Ковачевића је урнебесна 
комедија.“ (Первић 2012). Универзалност је наглашена и неименовањем лица, 
што је новина у ковачевићевском поетичком поступку, јер је у претходним 
драмама Ковачевић смислено именовао своја лица и, већ тако, прецизирао 
значењски ниво.

Почетак драмске радње сличан је као у Доктору шустеру (види Ковачевић 
2003: 119–211). Експозициона ситуација одређена је водом као местом дешавања, 
у првој драми то је дунавски мост, а у другој дунавски кеј. Река као исходиште 
радње у Доктору шустеру назначује дијахронијску перспективу времена које 
пролази и жељу разочараног доктора Коса, који се не сналази у вртоглавим 
деведесетим годинама, да се поново врате невини младићки дани на студијама 
у Бечу. Река која тече у Генералној проби самоубиства река је без повратка, како 
мисли Самоубица, која ће га, ипак, некуд одвести, не више у невина времена 
младости, него у нове, смиреније просторе7. Симболизам реке и протицања воде 
има значење „протицања облика“ (Гербран/Шевалије 2004: 778), те је релевантна 
накана Самоубице да „се повуче из живота у миру и тишини“ (Ковачевић 2008: 
33) баш у реци. Но, саркастична комедиографска игра релативизује смисао реке 
као изворишта живота, јер живот представља као поприште људске лажи и 
игара које злоупотребљавају основну идеју о достојанственом животу. Човек је 
жртва властите похлепе да живи вечно, те постаје потрошна роба на тржишту 
које тргује, не толико душама, већ телом. Животни простор се с реалних места 

7 „Пошто је завршио ’технички део посла’, подиже главу и за тренутак гледа пут звезданог 
неба, као да посматра куда ће отићи кад оконча муке на овом свету“ (Ковачевић 2008: 8). 
Цитат назначује метафизичко поимање животног циклуса и у складу је са симболиком воде 
као извором живота, средством очишћења и средиштем обнављања (Гербран/Шевалије 
2004: 1048).
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назначеног моста над реком преноси и сужава на човеково тело, те се жеља 
за окончањем ропског живота као једина лична одлука, апсурдно представља 
као немогућност. Зато Адвокат, пред крај комичке радње, када забуне и 
прерушавања бивају препознати, говори о (не)моћи судских институција да 
заштите нашу једину институцију: „Ви сте ми крунски сведок, а можете бити 
и заштићени сведок – ако се плашите... Немојте се убијати пре времена, и 
уништити материјалне доказе, јер ко ће вам после веровати... ми ћемо отићи 
на штакама у међународни суд правде у – Стразбуру... Ићи ћемо, ако треба, и 
у Савет безбедности Уједињених нација за одбрану територијалних права, јер 
наша једина ’територија’ коју поседујемо, и која нам је овако, немилосрдно 
распарчана, раскомадана, осакаћена... је наше тело.“ (Ковачевић 2008: 142). Тако 
се лажи Капетана да има бар „сто хиљада људи везаних за рад и живот на овој 
реци“ (Ковачевић 2008: 40) с почетка комедиографског прерушавања, на крају 
виде као трагична истина нељудске мешетарије коју мефистофеловски воде 
људи, браћа8, спречавајући „егоцентрике, особењаке, себичњаке, болеснике“ 
да остваре свој наум и скоче у реку9. Мост, као одређење места радње, нема 
моћ спајања људи и простора у андрићевском духу, већ се задржава у сферама 
метафизичких размера.

Вода је свеприсутна јер је живот натопљен сузама ликова који плачу, 
а плачу сви. Самоубица не може да гледа Девојку како „кваси мост“. „Биће ми 
лакше кад се убијем, да те не слушам како плачеш“ (Ковачевић 2008: 19). Плаче 
Рибар јер је изгубио посао те је приморан да криволови10, плаче Бизнисмен и грли 
будућег архитекту, Самоубицу, од среће што ће остварити свој мегаломански сан 
о изградњи невероватне марине, а плаче и сам Самоубица, на радост присутних, 
8 Човек је иронично представљен као део клана, не као општељудска, хришћанска поставка.
9 У сталној мотивској игри живота и смрти, коју тематизује ова прича, Рибар говори о ризику 

живота на реци где му се „подавило пола фамилије вадећи мреже и стукове“. Комика делује 
на ковачевићевски начин, с гротескним укусом трагичнокомичних апсурдних ситуација у 
финализацији значења.

10 „Па... рекао сам вам... Ако се закачите на неку од удица... остао сам без посла... Помреће ми 
деца од глади... Плачем, господине, да не би плакала моја деца кад остану сама, и гладна, 
док сам ја у затвору... Мајка их је оставила, па ако остану без мене... завршиће на улици 
међу наркоманима и педофилима... Да ли је то ’мало’ за плакање? Ви само о себи мислите.“ 
(Ковачевић 2008: 20).
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јер тако показује да су му се вратиле емоције: „Човек који плаче, има наде“ 
(Ковачевић 2008: 54). Вода је живот, живот је чемеран и онај ко то спозна облива 
се сузама и сасвим је нормално да помишља на самоубиство јер „чим хоће да се 
убије мора да је геније“ (Ковачевић 2008: 49). Оваковрсне тренутке „луцидног“ 
промишљања имају сви ликови и да ли због тога, сви су суицидни на моменте. У 
исто време се појављује чувена ковачевићевска реченица која функционише као 
лајтмотив: „Ви сте луди, па ви нисте нормални, ви сте болестан човек“, и бива 
упућена свим лицима у најразличитијим комуникацијским односима. Слика 
света код Ковачевића, да ли због сатиричне оштрице комедиографског жанра, 
осликана је тамним тоновима: „У овој подмуклој, болесној цивилизацији, 
све сакупљамо и носимо у себи као у контејнеру, и кад се тај наш контејнер 
препуни отпадом, долази до загађења, до тровања; човек се разбољева од самог 
себе.“ (Ковачевић 2008: 85). С тог разлога Самоубица, као човек у потрази за 
сопственим дигнитетом као бићем, оглашава се криком, вришти као јунак 
Мункове слике11. Вриштање је лековито, као и плакање, лакше је човеку; врисак 
је бунт и снага човекова, то је његов једини потенцијал над апсурдом света, 
над лажима на којима се свет устројава, под силом коју трпи и ужасом који га 
обузима. И горчину овог феномена ће Ковачевић релативизовати и комично 
пребојити приписујући их нашем менталитету: бука је на овим просторима, 
ипак, прегласна, а њу потпомаже и звук трубача, тако да странци, ненавикли 
на количину децибела, могу да оглуве (види Ковачевић 2008: 123). Наслојавање 
планова значења је Ковачевићева игра која у овој ситуацији с општег плана 
прелази на национални. Девојка каже да је силину таквог крика чула само за 
време бомбардовања12. Уједно, то је и локус за конкретизацију хронотопа. Да ли 
је у датој Теорији ослобођења, како један од јунака назива громогласно вриштање 
у делу, похрањена Ковачевићева вера у тектонску снагу позоришта и његовог 
циља да покрене дух и освести човека, већ дубоко замрлу до овог комада, у коју 
је и сам, отворено, престао да верује, или је и ово једна игра на ивици цинизма, 

11 Едвард Мунк, норвешки сликар експресиониста, сликао је страшну усамљеност људског 
бића. Једна од чувених његових слика назива се „Крик“.

12 Мисли се на бомбардовање Србије, тадашње Југославије, 1999.
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тек, она гласи: „Да један човек врисне тако снажно, да изазове реакцију другог 
човека, други – трећег, трећи – четвртог... док не врисне цела планета, свих шест 
милијарди људи! Тако би се ослободила планетарно нагомилана деструктивна 
енергија... свет би се ослободио потиснуте деструкције, која доводи до потребе 
за уништавањем.“ (Ковачевић 2008: 91). 

По први пут у овој драми лица немају индивидуална имена, већ 
су она апелативна, што се указује као својеврсна игра идентитетом, као и 
индивидуалитетом човековог опстојања. Но, и апелативи су пажљиво бирани 
у профилисању и распореду лица – Глумаца. Протагониста је Самоубица, 
човек с болесном душом, која би да исклизне из облика, и здравим телом 
– обликом, за којим чезну остали. На већ особен ковачевићевски начин 
креирања ликова, појављује се својеврсни алтер его протагонисте, његов брат, 
којем су суђаје доделиле, чини се протагонисти, успешнију улогу у животу. 
То је представљено симболизацијом ципела које ће му Самоубица оставити.13 
Умножавање ликова у хиперреалном маниру настављено је и у профилисању 
лица Глумца, који представља четири Брата. Он је заправо антагонист драмског 
дешавања, иницијатор лажних ситуација, варалица и протагонист нељудског 
делања. Мултипликовање лица има своје шире значење. Јединствени лик Брата 
умножен је на четири лица: Капетана, Бизнисмена, Психијатра и Адвоката, који 
персонификовано представљају мефистофеловско лице човечанства решено да 
се мешетарским пословима обогати на идеји о здравом човеку. Само, давнашња 
изрека Mens sana in corpore sano, делимично је прихватљива. Како човек жели 
вечно да живи, за духовност не мора да мари, него само за здраво тело, јер 
здравље је искључиво територија облика/тела. Један од Браће, Психијатар, каже: 
„Немој ми небо спомињати“, и демонски доноси одлуку о животу и смрти, о 
судбини Самоубице/архитекте. Помагачи у драмском току су ликови Девојке 
и Рибара, обоје у робовском односу према Браћи и њиховим пословима. Док 
нам се с почетка драмске радње приказују као емпатични помагачи Самоубице 
решени да га, на све начине, одврате од намере да скочи у реку, на крају драмске 

13 „Ако може у овим ципелама да крене бољим, лепшим поштенијим и људскијим путем; да не 
иде – као до сада, по глибу, блату, ђубрету и људима.“ (Ковачевић 2008: 12)
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радње разоткривају се у свом јадном стању искоришћених људи спремних да 
саучествују у нељудским пословима као саучесници и жртве. 

Математика комедије заснована је на симболици броја четири: укупно 
четири лица (с више ликова који носе радњу) и четири Брата. Асоцијативна 
веза четири Брата с четири јахача апокалипсе изведена је не само бројем, већ и 
функцијом ликова у драмском току. Сваки њихов наратив мала је алегоријска 
прича о начинима на које функционише лаж и у нашем малом и у великом свету. 
Капетан се први појављује и заводи људе, обучен у бело и крунисан капетанском 
капом, господари бродом, реком и људским животима. Води странце по Дунаву 
и брине се да преживе путовање, где се путовање схвата и на метонимијски 
начин, као животни пут. Бизнисмен је мегаломански предузетник, који храни 
причу о великој марини „Сунчани сан“, као и своје огромно тело од стотину и 
педесет килограма. Конкретизација локуса је лука, која саркастично представља 
уточиште, у коме ће запослити невероватан број људи, што ће донети, исто тако, 
невероватан профит. Постоји још један трагикомичан разлог за настанак ових 
невероватних планова за градњу – они би требало да буду и поприште и будуће 
ратне рушевине. Самоубица је архитекта иза којега није остало ниједно дело, јер 
су их ратови уништили14. Он је градио да би имало шта да се руши. Трећи брат 
је Психијатар, човек с подужом црном косом, у белом мантилу и с митраљезом у 
рукама, проценитељ здравља људи–жртава који су спасени од дављења у Дунаву, 
„а онда им се губи сваки траг... сви ти људи се и данас воде као дављеници“ 
(Ковачевић 2008: 113). Четврти брат је Адвокат, господин у црном мантилу, 
чији је задатак да задржи људе у животу, јер су им „потребни живи“. Сви су они 
„богати, а сиромашни здрављем“. Међу таквима је тешко живети и умрети, те 
се Самоубица, Девојка и Рибар грчевито држе у присилној робовској заједници 
пошто им ништа друго није ни остало. Девојка ће, молећи Самоубицу да не скочи, 
изражавати страх од самоће међу зверима (види Ковачевић 2008: 38). Зверска 
природа налази корене у фарсичној причи о пореклу породице четворице Браће: 

14 „Ја сам увек радио најбоље што сам умео, а околности су биле такве, да су послови 
пропадали... ево погледајте овај албум. Ту је само део грађевина које сам пројектовао, и које 
су током последњег рата – срушене. Ја сам архитекта срушених зграда, кућа, споменика, 
мостова... Значи, градио сам за оне који воле да руше.“ (Ковачевић 2008:74/75)
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„Отац ми је био шумар – није излазио из шуме, издржавао је нас деветоро деце, 
од којих је петоро страдало од звери, змија, печурака... Најстарији брат се смрзао 
у кревету... Прве ципеле сам видео тек кад сам дошао у град; гледао сам људе шта 
то носе на ногама, зар немају кору брезе да увију ноге?“ (Ковачевић, 2008: 43). 
Њихови послови представљени су као ритуални плес вукова15 пред овчицама у 
ресемантизованој Андрићевој причи о овчици Аски и гладном вуку, у којој се 
лепота покрета у игри за живот губи и постаје пуки ритуал, јер су места играча, 
као и разлози за играње, замењени. На питање: „Зашто вук не пасе траву?“, следи 
одговор: „Вук не пасе траву јер то раде овце за њега“. Свет је, са становишта ове 
драме, место које не успоставља егалитарне односе међу људима, већ заговара 
Плаутову тезу homo homini lupus est, те се њихови међуодноси успостављају на 
нивоу роба и господара. Зато ће протагониста Самоубица закључити: „Па, ми 
смо овце које су целог живота пасле траву за вука, за крволочне звери у људском 
крзну!“ (Ковачевић 2008: 140)

Последња реплика најконкретније упућује на питање идентитета и слике 
о себи протагонисте радње – Самоубице. Ко је човек решен да скочи с Бранковог 
моста и који га разлози воде таквом чину? Већ у првој сцени упознајемо 
Самоубицу у атмосфери ноћи, како стоји на мосту с крајњом наканом и као 
да очекујемо ретроспективу догађаја која ће га довести до финалног чина. Чак 
да је овај поступак позајмљен из епске поетике, у драмама Душана Ковачевића 
радња се, готово увек, развија неочекиваним, трагикомичним смером унапред, 
па тако и овде: Самоубичин живот постаје неочекивано необичан, у њему се 
догађаји заоштравају до гротеске. У комичким ситуацијама прерушавања 
и неочекиваних обрта, јунак је, ипак, у сталној запитаности ко је он и каква 
је његова улога на овом свету. „Баксуз“, како је сам себе „крстио“, остао је 
без свега, каже. Социолошки гледано разлози су темељни: не бави се својом 
професијом, банкротирао је и јуре га повериоци16, сумња да је љубав његове 

15 Опште место у свим досадашњим Ковачевићевим комадима јесте симбол пса, у 
најразличитијим значењским релацијама. У овом делу пас, који има и широку лепезу 
значења на општем плану од позитивног ка негативном, замењен је крвожедним вуком.

16 „Ја сам се задужио радећи годинама џабе, па ми је дуг од педесет хиљада евра нарастао на 
преко сто хиљада, јер сам се ’вадио’ позајмицама код зеленаша – десет посто месечно... И 
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девојке једнако усмерена и ка његовом рођеном брату. Симболика скинутог 
сата, као заустављеног времена, пре завршног чина, препознатљива је. Осећа да 
му је одузето право да достојанствено „живи као човек“, јер не може да одлучује 
о свом животу. Не слутећи да га овакав ропски однос води још замршенијем 
Гордијевом чвору, у живот у којем неће моћи да одлучује ни о начину на који 
жели да оконча своје недоумице, обузима га страх да се не обрука и не убије 
скочивши – последња нада у човеково достојанство. Спасава га, не случајно, 
Рибар17 и управо он га враћа у свет из кога је желео да оде18, у нову стварност 
где ће постати роб и роба за размену органа на несрећним просторима Балкана, 
као невољни донор властитог тела, свог јединог животног простора. Поступак 
ироније показује се као еуфемистички за ужасе стварности која га окружује. У 
вечитој ковачевићевској запитаности на контрастивној релацији нормалан – 
болестан човек, оштрице опортуних елемената, опет ковачевићевски, нису тако 
јасно исцртане. Произлази да онај ко спознаје свет мора да је болестан човек 
у настојању да истрајава у животу, на исти начин на који жели да га оконча. 
Или пак како гласи једна реплика: „Чим хоће да се убије, мора да је геније.“ 
(Ковачевић 208: 49). Стварност којој припада дехуманизована је и због одсуства 
љубави. Човек није више љубављу обожен, већ се претвара у празно звоно које 
јечи. Зато своју Девојку назива бившом или будућом љубављу. 

Може ли човек спознати истину овога света? Може ли истрајати у 
настојању да га коначно учини другачијим? Може ли га уистину променити, 
макар у сопственом окружењу? Може ли спознати или променити себе? Каква је 
његова улога у малом и великом свету? И какав је ово свет? Ово су питања, која се 
могу поставити у надтекстуалном поимању света Ковачевићеве драме, делујући 

сада ми још прете, хоће да ме убију... Ем сам радио џабе, ем хоће да ме убију“ (Ковачевић 
2008: 76–77).

17 Рибар људи је назив Св. Петра у Јеванђељу и означава онога који спасава људе од пропасти, 
а риба коју треба уловити је преобраћени човек (Гербран/Шевалије 2004: 783).

18 „То је жалосно, тужно и – трагично, али не само за вас, него за читаво наше друштво, за 
ову несрећну земљу... Ко ће остати, ако се побију људи као ви? Знате, толико је олоша... 
болесника свих врста којима не пада на памет да се убију; живе и убијају све око себе, док 
се фини, отмени, паметни и преосетљиви људи повлаче пред зликовцима, бежећи у смрт.“ 
(Ковачевић, 2008: 24/25) рећи ће Рибар у намери да одгони Самоубицу од накане.
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као реторичка запитаност. И да се вратимо на почетак, на Андрићеву опаску 
о тежини постојања у свету који нам се може учинити негостољубив. Темељна 
поставка Ковачевићевог књижевноуметничког дела као да се ослања на ту мисао 
о вечитом бремену човековог постојања, које се огледа у нерешивој запитаности 
и потрази за идентитетом, за властитом улогом у заједници и за општим 
смислом постојања. Дистанцу од бизарног феномена који тематизује ова мало 
горча комедија и тезу да је свет сачињен на лажи, Ковачевић повлачи у последњој 
сцени, смештајући је у позориште. Тако се читава прича представља као дужа 
драма у драми, феномен самоубиства као комедија у трагедији, а темељни мотив 
о лажи, као фарсични епилог у трагичној радњи. Но, генерална проба представе 
зване „Самоубиство“ не може да се одржи јер је режисер одсутан. Глумци у 
хаотичном растројству увиђају да је „ђаво однео шалу“ (Ковачевић 2008: 149). 
Пре него што завеса падне, на позорници остаје дијаболична стварност у којој 
се глумци налазе и дијаболична представа коју играју.
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IS IT A MAN: IDENTITy PLAy IN ThE DUSAN KOVAcEVIc’S DRAMA:
sUICIDE REHEaRsaL

Summary

The paper deals with problems of identity of a contemporary individual from the 
Balkan region questioned from the perspective of individual and collective consideration, as 
well as their universal meaning, as a topic of Kovačević’s “slightly more bitter comedy about 
lie”. The narrative level of this syncretic dramatic creation treats the phenomenon of suicide 
as a tragicomic game linked to the problem of human organs trade in the post–war period of 
unstable economic and social events.
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ЗБОРНИК У ЧАСТ МАРИЈИ КЛЕУТ

Вера М. Васић (1948)1                 УДК: 811.163.41’373.45
Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет 
Одсек за српски језик и лингвистику

УПОТРЕБА АНГЛИЦИЗИРАНИХ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАМА У 
САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ: миСија И Камп 

У раду се представља употреба англицизираних интернаци-
онализама мисија и камп и разматрају језички и нејезички разлози за 
промену њиховог значења током последње две деценије.

aнглицизми, интернационализми, ресемантизација, псеудосема-
нтизација, социокогнитивни модел контекстуализације, српски језик. 

1. МИСИЈА

(1) Стандард 1: МИСИЈА и циљеви
Комисија има формулисану МИСИЈУ која је у складу с циљевима високог 
образовања.2

Упутства за примену стандарда 1:
1.1. МИСИЈА показује основну сврху постојања Комисије...
1.2. МИСИЈА јасно показује да је основна активност...
1.3. МИСИЈА је сажето формулисана, усвојена као формални документ...
1.4. Циљеви произлазе из МИСИЈЕ...
[...]

1 vvasic@neobee.net
Рад је урађен у оквиру пројекта 178004 Министарства за науку и технолошки развој 
Републике Србије. 
Захваљујем проф. др Твртку Прћићу, проф. др Драгињи Перваз и проф. др Даринки Гортан 
Премк на многим дугим разговорима о англицизмима у српском језику.

2 У свим примерима великим словима је истакнута реч која се посматра; осим замењивања 
латинице ћирилицом друге измене на примерима нису вршене. 

mailto:vvasic@neobee.net
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1.6. Све активности Комисије су у складу са усвојеном МИСИЈОМ и 
циљевима.
1.7. Комисија стратешки планира и имплементира своју МИСИЈУ.
1.8. Комисија периодично преиспитује своју МИСИЈУ и циљеве... 3

(2) МИСИЈА купца – позитивна промена стања свести

МИСИЈА купца није да купи ваш производ, [...], права МИСИЈА купца кад 
уђе у вашу радњу јесте да доживи позитивну промену стања свести.4

1.1. Основно значење имен. мисија у европским језицима одговара њеној 
етимологији (лат. гл. mittere → missus → missio, missionem [послати, послан, послање]).5 
Овај учени апстрактум, по одређењу Скока, или nomen acti као дериват партиципа 
остварује и значење nomen resultativa, а даљим метонимијским преносом и значење 
nomen agentis collectivа.6 

Именица мисија је поствербал транзитивног гл. с партиципском формом 
као мотивном, те је пацијенс радње коју спроводи агенс каузатор, супраагенс, 
истовремено и субагенс предиката финалне клаузе (Алановић 2011: 85), односно:

3 Група аутора (2007). акредитација у високом образовању. Министарство просвете и спорта 
Републике Србије.

4 www.profitmagazin.com/izdanja/broj_5.24.html
5 Уп. дефиниције примарног, неметонимијског значења речи мисија:

Речник САНУ: 1. посао, дужност, задатак, чијем се вршењу, остварењу придаје већи 
друштвени значај; РМС: 1. задатак, налог; улога (обично од већег значаја), веће важности за 
појединце, заједницу, народ и сл.; РСЈ: 1. посао, дужност, задатак чијем се вршењу, остварењу 
придаје велики значај; ВРСР: задатак, циљ или улога која се схвата као врло значајна за 
велики број људи.
The collins English Dictionary: 1. a specific task or duty assigned to a person or group of 
people ⇒ their mission was to irrigate the desert. 2. a person’s vocation (often in the phrase mission 
in life); Merriam–webster dictionary (m–w.com): 1. obsolete  :  the act or an instance of sending. 
2. b : assignment to or work in a field оf missionary еnterprise. 4. а : a specific task with which a 
person or a group is charged; Oxford Advanced American Dictionary: 1 [countable] an important 
official job that a person or group of people is given to do, especially when they are sent to another 
country: a trade mission to china, a fact–finding missiona mercy mission to aid homeless refugees. 

6 На основу метонимијског преноса развијено је и значење nomen loci.

http://www.�erriam-webster.com/dictionary
http://www.merriam-webster.com/dictionary/missionary
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x (Agsup/Subj) ‘је послао’ (‘је поверио мисију’) y (Adresat1/Objind//Agsub) да уради Z 
за A (Adresat2/Objind)

из чега следи
y ‘је послан’ (‘је поверена мисија’) да уради Z за A (од страна x) / y ‘има мисију’ 

да уради Z за A / ‘мисија је’ y да уради Z за A 
Као nomen acti имен. мисија, детерминирана посесивном формом, 

јавља се у склопу модалних перифрастичних предиката с гл. имати или јесам 
као оператором и комплементном клаузом као комплементизатором, која се 
може номинализовати (3). Топикализацијом пацијенса у пасивној реченичној 
структури и перифразом предиката слаби значај агентивног аргумента базичног 
каузативног гл., те мотиватор каузативне ситуације могу бити и само друштвено 
призната улога или статус субагенса (4); у директној вези с агенсом каузативног 
гл. јесте и модалност перифрастичног предиката – деонтичка циркумстанцијална 
или аутомотивациона (Звекић Душановић 2011: 81). Ограничења у вези са 
садржајем комплементне клаузе везана су за примарно значење имен. мисија 
и социокогнитивни концепт – предмет мисије може бити нешто од општег 
интереса:7 

(3) митрополит Мојсије Петровић започиње МИСИЈУ ширења писмености 
међу народом.8

(4) наша МИСИЈА је да створимо мир и просперитет у региону (КССЈ)

Иста значењска ограничења карактеристична су и за колокације са имен. 
мисија. Секундарни колокат може бити оријентисан на адвербијални аргумент 
обухваћен радњом (културна мисија ← мисија у култури; просветна мисија), 
на домен радње (мисија просветитеља / просветитељска, учитеља / учитељска; 
цркве / црквена, школе / школска; војске / војна, дипломата / дипломатска) 
или на адресата (национална мисија). Колокације са дескриптивним придевом 

7 На научном скупу језик, књижевност, вредности, одржаној 27. и 28. априла 2012. на 
Филозофском факултету у Нишу Биљана Мишић Илић представила је резултате свога 
истраживања у реферету под насловом „Комерцијализација академских вредности: 
критичка анализа писаних изјава о мисији/циљевима високошколских установа“. 
Захваљујем колегиници Мишић Илић што ми је послала верзију овог рада припремљену за 
усмено саопштавање.

8 Историјат школства у Чоки. http://www.coka.rs/pages/drustvo/obrazovanje_istorijat.htm

http://www.coka.rs/pages/drustvo/obrazovanje_istorijat.htm
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изведене су из полазног реченичног обрасца (тајна мисија) или из новог, којим 
се дата радња вреднује (историјска мисија, немогућа мисија).

1.1.1. Као изведенице од каузативних глагола имен. мисија и задатак 
разликују се по аргументној структури од њима блискозначне имен. циљ, те 
се стога по типу модалности разликују и перифрастични, формално исти, 
предикати у којима оне учествују. У аргументној структури имен. циљ адресат 
субпредиката може бити и сам субагенс (x жели / хоће да уради Z за A или 
за себе → x ‘има циљ’ да уради Z за A или за себе → ‘циљ је’ x да уради Z за 
A или за себе). Управо на тој разлици између имен. мисија и задатак, с једне 
стране, и имен. циљ заснива се неприхватљивост употребе имен. мисија у прим. 
(2). Подаци о деривационом статусу, примарном значењу и синтагматским и 
парадигматским односима нису, међутим, довољни за разумевање значења 
имен. мисија у примеру (1).

1.1.2. На основу аргументне структуре глагола у функцији предиката 
може се предвидети и лексичко значење његових аргумената, посебно 
субјекатског и објекатског. У прим. (1) имен. мисија је субјекат транзитивног гл. 
показивати, контекстуално блискозначног са гл. одражавати, који подразумева 
укључивање објекта у сферу субјекта (‘сврху постојања Комисије’ у мисију); 
исти однос, али с другачијом рематизацијом, остварује се и између имен. циљ 
као субјекатског и имен. мисија као адвербијалног аргумента гл. произлазити. У 
наведеном примеру имен. мисија је и објекат транз. гл. формулисати, усвојити, 
планирати, имплементирати и преиспитивати. Ако се и може претпоставити 
да је у МИСИЈА је сажето формулисана имен. мисија синонимична са задатак, 
те да је формулација онога што треба урадити била сажета, то још не значи да 
се из тога може разумети да је она могла бити усвојена као формални документ, 
а ако је већ тако, како се онда може стратешки планирати, имплементирати и 
периодично преиспитивати. Одговор на питање о значењу имен. мисије у прим. 
(1) не може се извести на основу граматичко–лексичких података, али се на 
основу њих може закључити да је употребљена у значењима која не одговарају 
њеној аргументној структури.

1.1.3. Текст, или један његов део, као језички макроконтекст речи 
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најчешће је довољан за утврђивање њиховог значења. Прим. (1) укључен је у 
прво поглавље документа акредитација у високом образовању. Функција овог 
текста у целини је информативна, апелативна и декларативна, а првог поглавља 
информативна. На основу Стандарда 10 (Међународна сарадња) може се 
претпоставити да сарадња у оквиру Европске мреже агенција и организација 
у пољу акредитације обавезује Комисију и Министарство просвете и спорта 
да усвоји одређене међународне документе и да у складу с њима припреми 
оне који се тичу наше земље, а исто тако да чланице Европске мреже агенција 
и организација многа своја службена документа припремају не само по истим 
стандардима него и по узору на документа других чланица, те да се због високог 
степена подударности у садржају може очекивати подударности и на лексичкој 
разини. Примери то углавном и потврђују, али оно што најчешће не потврђују 
јесте употеба речи мисија у прим. (1, 2). У дужим текстовима на енглеском језику 
јављају се и примери са свођењем колокације mission statement на примарни 
колокат (statement), али не и са значењским и функционалним изједначавањем 
колокације са лексемама које је чине:  

(5) МИСИЈА је сажето формулисана, 
усвојена као формални документ.

MISSION STATEMENT: Agencies should have 
clear and explicit goals and objectives for 
their work, contained in a publicly available 
statement.9 

 стога је у наведеном прим. требало да стоји изјава о мисији.10

 Насупрот ауторима текста акредитација у високом образовању и 
преводиоцима његових текстовних предложака, неки аутори/преводиоци ипак 
преводе mission statement – ‘мисиони исказ’ и ‘исказ мисије’, остављајући у истом 
тексту и само секундарни колокат, а уз бољи или лошији превод на бољи или 
лошији српски поједине енглеске термине дају и у оригиналу, вероватно зато да 
би се лакше разумели: 

9 Уп. http://www.enqa.eu/pubs.lasso.
10 Уп. и текст хрватске агенције: Izjava o misiji: Agencije trebaju objaviti izjavu u kojoj će jasno 

izraziti svrhu svoga rada. http://www.unizg.hr/fileadmin/upravljanjekvalitetom/pdf/docsmjernice/
esg.pdf

http://www.unizg.hr/fileadmin/upravljanjekvalitetom/pdf/docsmjernice/esg.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/upravljanjekvalitetom/pdf/docsmjernice/esg.pdf
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 (6) МИСИЈА организације је „оно што желимо да буде”. ... МИСИОНИ ИСКАЗ 
обухвата следеће информације: …
• циљеви компаније – општи као опстанак кроз континуирани раст и 
профитабилност
• филозофија компаније (вера, вредности, култура)
• сопствени концепт компаније (Company self–koncept).  
Он представља власников поглед или импресију на компанију, процењујући 
њене снаге, слабости, конкуренцију, шансе и претње из окружења, 
• јавни имиџ (public image). 
После навођења најчешћих информација које се појављују у ИСКАЗУ МИСИЈЕ 
организације, дајемо илустрације МИСИЈЕ неких компанија.11

2. КАМП
камп

 туристички ~
 камповати, кампер;
 кампинг;
 ~ приколица, опрема;

војни ~, избеглички, имиграциони, 
концентрациони; 
музички ~, мултикултурни, 
интердисциплинарни;
~ пријатељства; 
припремни ~; дводневни ~; 
тренинг ~; ~ програм; 

2.1. Према подацима у Речнику САНУ примери за одредницу камп у 
значењу под 1. место са више шатора или кућица за смештај и одмор туриста, и 
њему одговарајућих деривата (камповати/кампирати, кампер) потичу из 1958. 
године, што се слаже с податком у a Dictionary of European anglicisms (2001) да 
се ова реч у хрватском (српскохрватском) употребљава од половине 20. века. 
Међутим, у значењу под 2. војнички логор, табор, бивак наведен је пример из 
писма Вука Поповића Вуку из 1862. године, а за гл. кампирати/камповати из 
1880. из историја српског војног санитета Владана ђорђевића.

Етимолошки (лат. campus  – поље) и на основу семског садржаја имен. 
камп је типична nomen loci; њени деривати кампер, као директна посуђеница 
из енглеског језика, и камповати/кампирати, као адаптирана, семантички су 
регуларни, а са функционалног становишта и потребни, као и колокацијски модел 
11 http://www.crnarupa.singidunum.ac.rs/ARhIVA

http://www.crnarupa.singidunum.ac.rs/ARHIVA/Master/Master studije/Materijali  - Prof. dr Branislav Masic/B. Masic - Strategijski menadzment.pdf
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с придевским детерминатором изведеним од именица којима се именују они 
који у њему бораве (туристички ~, омладински). Ограничења у продуктивности 
овог модела у вези су с концептуализацијом примарног и секундарног колоката 
и њиховим односом са значењски или функционално блиским речима, у првом 
реду са имен. логор. 

Према Речнику САНУ германизам логор (1.а. војни објекат (шатори, 
бараке, земунице или зграде, касарне) у којим војска борави привремено (за 
време војне обуке, војних вежби, на одмору и сл.) потврђен је већ у Вуковим 
збиркама. Колоцира са изведеним придевима којима се именују они који у 
њему бораве или њиме управљају (војни¸ заробљенички, официрски, дечји, 
женски, мушки; нацистички), као и онима којима се одређује начин на који се 
доспева у њега (прихватни, сабирни, концентрациони) или намена коју има 
(радни). Асоцијативна значења неких од ових колокација, везана за њихову 
контекстуализацију у различитим периодима, утичу на учесталост употребе у 
савременом језику и доводе до њеног замењивања другим или до преформулације 
исказа. Генерације војника после Другог светског рата ишле су на обуку и вежбу, 
понекад на логоровање, али не и у логор, иако су, као и млади у камповима седели 
поред логорске ватре.

Листа обједињених колокација имен. логор и камп готово је истоветна 
са листом за имен. camp у енглеском језику, што дакако није довољно да се 
оне у свим контекстима, колокацијским и текстовним, могу замењивати. 
Разлика између туристичког и концентрационог кампа, прихватљивост прве 
и неприхватљивост друге колокације, проузрокована је тиме што је у српском 
језику у семантички садржај позајмљенице из енглеског језика укључена и 
компонента ‘пријатно за онога ко у њему привремено борави’, а германизму 
управо супротно. Различити социокогнитивни модели контекстуализације12 
ових лексема онемогућавају да се оне употребе у истом контексту и поред 
референцијалне истозначности, бар за сада.13 Чињеница да у енглеском језику 
12 Термин ‘социокогнитивни модел контекстуализације’ употребљен је у складу с Ван Дејковом 

(Van Dijk 2009) социокогнитивном теоријом, развијеном у оквиру критичке анализе 
дискурса. 

13 Ови примери потврђују оправданост захтева Рут Водак (wodak 2007) да се у анализи 
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имен. camp нема у примарном значењу еквивалент типа логор, није и не би 
требало да буде разлог њене ресемантизације у српском језику. Наиме, знатније 
промене асоцијативног или категоријалног значења речи изазивају промене 
социокогнитивних и граматичких модела контекстуализације, а тиме и шум у 
комуникацији, који је по правилу јачи код речи страног него домаћег порекла. 
За генерације које памте нацистичке концентрационе логоре, као и за оне на које 
је то памћење пренето није прихватљива ресемантизација имен. камп у новијим, 
засада углавном само у интернетски доступним и непотписаним, текстовима на 
српском језику:14

(7) КОНЦЕНТРАЦИОНИ ЛОГОР 
Јасеновац сачињавало је неколико 
ЛОГОРА ... Сам ЛОГОР је био систем 
од 5 ГЛАВНИХ КАМПОВА и неколико 
мањих КАМПОВА и губилишта... 
Цело село Млака претворено је у 
РАДНИ КАМП ЗА ЖЕНЕ.

Jasenovac was a complex of five 
SUBcAMPS  … The LARGEST 
cAMP was at Jasenovac, … 
The complex also included … 
a CAMP FOR CHILDREN … and 
a WOMEN’S CAMP.16

2.1.1. Разлику у концептуализацији имен. камп и логор потврђују и 
предикатски изрази у којима се оне налазе на позицији адвербијалног аргумента. 
Именица камп јавља се као адвербијални аргумент гл. отићи, бити/летовати 
коју својевољно у току одређеног периода реализује вршилац радње; имен. 
логор је, насупрот томе, адвербијални аргумент транзитивног гл. отерати или 
одвести, а цела глаголско–именичка веза блиска је перифрастичном предикату. 
Изведенице кампер и логораш имају исто категоријално значење – онај који 
борави на датом месту, али за имен. логораш уз ограничавање на – онај који 
је у концентрационом/радном/логору, те је она контекстуално блискозначна са 
затвореник и заточеник, а у оквиру текста према њој као кохезивно средство 
стоји имен. жртва. Разлике у асоцијативном значењу ових именица показују 

значења и модела употребе пође од дискурсно–историјског приступа, који омогућава да се 
на основу анализе вербалног израза разуме кодирани језик. 

14 Уп. одломак из текста на google.hr: Sabirni logor Jasenovac sačinjavalo je nekoliko logora 
osnovanih u kratkim vremenskim razmacima, ... http://hr.wikipedia.org/wiki/Sabirni_logor_
Jasenovac

15 http://sr.wikipedia.org/sr/Логор_Јасеновац
16 http://en.wikipedia.org/wiki/Jasenovac_concentration_camp

http://en.wikipedia.org/wiki/Jasenovac,_Sisak-Moslavina_County
http://en.wikipedia.org/wiki/Sisak_children%27s_concentration_camp
http://hr.wikipedia.org/wiki/Sabirni_logor_Jasenovac
http://hr.wikipedia.org/wiki/Sabirni_logor_Jasenovac
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се и у примерима у којима се поредбеном конструкцијом као логораш одређује 
интензитет и начин вршења радње гл. радити. 

2.2. Према значењима која остварује у текстовима на српском језику у 
последњих десетак година имен. камп је крајем 20. века поново посуђена из 
енглеског језика – од моносемантичке речи из класе nomen loci метонимијским 
преносом задобија и значења nomen deverbativa, што потврђују примери с 
темпоралном детерминацијом: једнодневни камп и сл.17

Ресемантизацијом категоријалног значења имен. камп као семантички 
поствербал постаје контекстуално блискозначна с имен. обука; сигнали таквог 
значења су придевски или именички детерминатори којима се именује домен 
или тип обуке (8). Како је имен. обука контекстуално блискозначна с имен. 
курс и семинар, могло би се очекивати да имен. камп не колоцира с њима или 
њиховим изведеницама, међутим (9):

(8) СЕДМИ МЕђУНАРОДНИ КАМП ФОЛКЛОРИСТИКЕ у Тршићу и Београду18

(9) Коњички клуб „Аранђеловац“ ... организује ДВОДНЕВНИ, ТЕОРИСКО– 
–ПРАКТИЧНИ, СЕМИНАРСКИ КАМП СА ТЕМОМ...19

3. На основу лексиколошке анализе два англицизирана интер-
национализма, дакле – речи страног порекла морфофонолошки адаптиране 
у српском језику и интегрисане и у општи лексички фонд, чије се значење 
током последњих деценија променило – није добивено довољно података да 
би се могло одговорити на питање зашто су они с датим значењима и у датим 
контекстима употребљени.20 Наиме, до ресемантизације интернационализама 
може доћи не само због односа у речнику језика примаоца, него и под утицајем 
значења из других језика, и то оних који су у датом тренутку најчешћи, па 

17 Под утицајем енглеског језика исти модел ресементазије остварује и имен. радионица 
(Пипер 2003: 96).

18 http://www.vukova–zaduzbina.rs/program5.htm
19 http://www.facebook.com/events/190127159491/
20 Блиско промени значења је ширење значења примљене речи страног порекла; нпр. 

англицизам лидер је у српском језику у почетку имао исто значење и аргументну структуру 
као и домаћа реч истог деривационог статуса – вођа, да би се крајем 20. века почео 
употребљавати и у значењу ‘водећи’, с категоријалним обележјем hum /–/, па су тако разне 
фабрике и институције постале лидери на тржишту, што одговара једном од значења енгл. 
речи leader. 

http://www.vukova-zaduzbina.rs/program5.htm
http://www.facebook.com/events/190127159491/
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тако и најмоћнији, језици даваоци.21 У неким случајевима, између осталих и у 
наведеним примерима с речју мисија, долази до неодговарајуће семантизације 
односно до псеудосемантизације те ново значење у језику примаоцу не одговара 
значењу у језику даваоцу, иако је под његовим утицајем изведено.

3.1. Примери употребе речи мисија и многих других упућују на то да су 
текстови преведени с енглеског језика, иако се то неретко крије од читалаца, 
или да су писани по узору на текстове на енглеском. Једна од одлика ‘немарног 
функционалног стила’ по Твртку Прћићу (2011: 26) јесте недовољно познавање 
значења речи и правила њихове употребе: 

у најновије време све чешће се пресликава само њихова [англицизама] форма, 
док припадајућа садржина остаје не само недовољно јасна него и недовољно 
утврђена.

Овде наведени примери нису, дакле, ништа друго до ‘површинско 
превођење – или, надрипревођење’ (стр. 54), које се своди на принцип

Уносити минималне структурне измене у оригинал, простим преношењем свега 
што се учини иоле преносивим. (стр. 55)22

По узору на преведене настају оригинални текстови:

(10) Комисија ИМА ЈАВНО ПУБЛИКОВАНУ ПОЛИТИКУ, СТАНДАРДЕ И 
СВЕ ПОСТУПКЕ, при чему одлуке које комисија доноси морају бити ФЕР И 
КОРЕКТНЕ.

(11)  МИСИЈА општине 

21 Такви су међу примерима Бориса Кајића (2000) они латинизми које смо примили ‘пре 
навале енглеског’: релација, публика или аквизиција. У Кајићевом примеру из спортске 
штампе: „Шевченко је, потписујући уговор, постао нова АКВИЗИЦИЈА Милана…” измењен 
је концепт објекта – hum /+/ уместо hum /–/, који је стога, ако се следи дефиниција речи 
‘аквизиција’ у ВРСР (2. оно што је стечено, тековина; новонабављена ствар, принова), 
неразумљив.
У зависности од типа и опсега промене семантичког садржаја, те домена употребе, 
ове лексеме третирају се у ВРСР као једна или две речничке одреднице; Уп. нпр. обраду 
одредница камп и апликација. 

22 Према заступљености енглеских речи с терминолошком вредношћу у савременим 
текстовима очигледно је на снази додатно правило: оно што није преносиво, оставити: 
Током преиспитивања зависно од категорије неусаглашености, на основу процене audit–
тима може да дође до follow–up audita. http://www.european–cert.hu/rendszertanusitas–mir–
srb.html

http://www.european-cert.hu/rendszertanusitas-mir-srb.html
http://www.european-cert.hu/rendszertanusitas-mir-srb.html
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“МИСИЈА” општине дефинише актере и врсте радњи које треба обавити да би 
“Визију” општине претворили у реалност (укључујући нпр. принципе “доброг 
управљања”) .
МИСИЈА општине Сокобања:
миСија наше општине је очување природних ресурса и њихово рационално 
коришћење за развој туризма, пољопривреде и здравства, како би Сокобања 
била привлачна за њене грађане и туристе и (п)остала лиДер бањског еко 
туризма у Србији.23

3.1.1. Недовољно познавање енглеског језика, укључујући познавање 
правила превођења и разумевање механизама преузимања речи један је од 
најчешћих разлога англицизације интернационализама у текстовима на српском 
језику, а готово подједнако и недовољно познавање структуре и организације 
речника српског језика, укључујући и адаптацију речи страног порекла и 
механизме творбе нових речи. Мада је овај разлог веома чест, он не би био 
довољан да је став према употреби језика, и матерњег и страног, другачији. 
Као прво, било би много мање преводилаца, а посебно ‘надрипреводилаца’, те 
‘немарни функционални стил’ не би био прихватан и подражаван, а камоли 
престижан. Одлика је овог стила и комуникацијска некомпетентност која се, 
према Дубравку Шкиљану (1989: 51), показује и као

увођење непознатих и недефинираних појмова у текст, уз захтјев да примилац 
поруке те појмове разумије. 

Тај захтев је постављен и младим пољопривредним произвођачима у општини 

Блаце од којих се као апликанта у апликационом формулару тражило да дају: 
(12)  Опис активности и РЕФЕРЕНЦИ релевантних за овај пројекат, 

да у НАРАТИВНОМ делу дају

објашњења о ТРЕНИНЗИМА који ће бити одржани (теме, АГЕНДА, ТРЕНИНГ 

МАТЕРИЈАЛИ)

да у табели са текстом на енглеском дају 

 распоред ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

а да у НАРАТИВНОМ ДЕЛУ БУЏЕТА, урачунају 

23 www.skgo.org/upload/files/SSAP_Sokobanja__SRP_200404.doc

http://www.skgo.org/upload/files/SSAP_Sokobanja__SRP_200404.doc
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трошкове освежења за „ДИПЛОМСКЕ ТРЕНИНГЕ“, ЛАНЧ–ПАУЗУ, ТРЕНИНГ 
МАТЕРИЈАЛЕ ЗА „ДИПЛОМСКЕ ТРЕНИНИГЕ“24

3.2. Текстови с великим бројем неадаптираних англицизама и 
ресемантизацијом интернационализама најчешће су из домена управљања – 
или како се то данас обично каже менаџмента – индустријском производњом, 
тржиштем, образовањем, и, дакако, учесницима. У свима њима се, притом, 
афирмише један нови идеолошки концепт –‘свест о себи’ или, препознатљивије, 
self–concept, који јачају, како новине на српском језику показују, self–brending/
self–brаnding и self marketing, што нарочито полази за руком онима који су self–
made (man), о чему већ постоји и self–help литература, писана у self–help жанру, 
а којем је близак концепт ‘свога ја’ или селфа, који може бити и аутентичан па и 
грандиозан.

С таквим концептом, и с таквим подразумевањем значења речи свако за 
себе, како нас подучава превод једног текста, утврђује своју мисију и приступа 
састављању уговора о мисији:

(13)  Твој следећи корак је да креираш свој лични УГОВОР О МИСИЈИ. То је 
чист, написан опис особе која намераваш да будеш у пословном животу. ... Са 
овим у твом уговору о мисији, имаш СЕРИЈУ организованих принципа које 
можеш користити као водич кроз каријеру, твоје личне и пословне развојне 
активности и твој пословни распоред за сваки дан. Овај УГОВОР О МИСИЈИ 
такође говори да си ти врста особе која ће бити у интеракцији са људима чија ће 
САТИСФАКЦИЈА одредити твој пословни успех.25

након чега је посве размљиво што се будућим студентима може рећи и ово:
(14)  Ако одабереш нас, биће нам задовољство ако за три године наставе, вежбања, 

учења, дружења са нама пронађеш себе. Ако пронађеш ко ти јеси, схватиш 
шта је твоја ЖИВОТНА МИСИЈА и препознаш колико је идеја наше МИСИЈЕ 
управо и Твоја.26

24 http://www.blace.org.rs/index.php/blace–info/267
25 http://ratnicisvetlosti.com/prevod/brajan–trejsi/otkrijte–svoje–talente/otkrijte–svoje–talente–

definisi–svoje–vrednosti/
26 http://www.tims.edu.rs/sr/timssvet

http://www.blace.org.rs/index.php/blace-info/267
http://ratnicisvetlosti.com/prevod/brajan-trejsi/otkrijte-svoje-talente/otkrijte-svoje-talente-definisi-svoje-vrednosti/
http://ratnicisvetlosti.com/prevod/brajan-trejsi/otkrijte-svoje-talente/otkrijte-svoje-talente-definisi-svoje-vrednosti/
http://www.tims.edu.rs/sr/timssvet
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3.2.1. Колокација избеглички камп, на коју се недовољно обраћала пажња 
док су се такви кампови подизали негде другде, пример је језичке мистификације, 
која се спроводи и

потискивањем неких речи из употребе, увођењем нових, а нарочито померењем 
значења већ постојећих речи (Бугарски 1995: 116).

Социокогнитивни модел контекстуализације имен. камп у српском језику 
постављен је на основу компонената ‘привременост боравка’ и ‘својевољно 
борављање’ у њеном семантичком садржају, управо оних због којих камп и логор 
немају исто асоцијативно значење. Тешко је докучити да ли се овом колокацијом 
хтело поручити да је боравак у кампу привремен, не обавезујући се притом да 
се привремени смештај замени сталним и не истичући да ли је за оне који су 
избегли неко обезбедио прихватилишта, или се само посегло за енглеским 
термином refugee camp. У сваком случају, недовољна јасност и одређеност исказа 
омогућена је поновним посуђивањем једног англицизма, чије је порекло некима 
довољан разлог да га употребе. 
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Vera Vasic

ThE USE OF ANGLIcIZED INTERNATIONALISMS IN cONTEMPORARy SERBIAN 
LANGUAGE: misija and kamp

Summary

The paper has presented the use of anglicized internationalisms misija and kamp, 
mainly in formal texts. Linguistic and non-linguistic reasons for the change in their meanings 
during the last two decades were considered. The comparative analysis of individual examples 
has shown that the textual templates for the Serbian text were in English and that translations 
from English were done, and the ostensibly original Serbian text was written using a so-called 
careless functional style.

 The influence of the English language has lead to the resemanticization of previously 
integrated internationalisms misija and kamp, which manifests itself in new, different syntag-
matic and paradigmatic relationships and indirect influence has lead to pseudo-semanticiza-
tion.
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