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За ми сао о по тре би упо ред ног про у ча ва ња пра во слов них сло вен ских
књи жев но сти и кул ту ра, по зна та под на зи вом Slavia ortodoxa, у по след -
њих де се так го ди на зна чај но је обо га ти ла срп ску ком па ра ти сти ку. Нај -
ве ћи до при нос овој вр сти про у ча ва ња код нас да ла је, у ни зу сво јих
ра до ва, Та ња По по вић; по след њи и до сад нај о бим ни ји по ку шај да се
ове књи жев но сти про у че у ме ђу соб ном кон так ту са др жан је и у ње ној
нај но ви јој књи зи ис �оч ни ка нон.

По сле Ја коб со но ве кон цеп ци је упо ред не сло вен ске књи жев но сти
из пе де се тих го ди на про шлог ве ка, ко ја – са из у зет ком Све то за ра Пе -
тро ви ћа – на овим про сто ри ма ни је ни би ла озбиљ ни је раз ма тра на, а
још ма ње ши ро ко при хва ће на, Slavia ortodoxa представља нај зна чај -
ни ји по ку шај да се об ли ко ва ње иден ти те та раз ли чи тих сло вен ских
књи жев но сти са гле да у окви ру јед не је дин стве не це ли не, ка о ре зул тат
де ло ва ња за јед нич ког је зи ка (ста ро сло вен ског) и за јед нич ке сло вен -
ске пи сме но сти. За раз ли ку од Ја коб со на, ко ји је сво јом кон цеп ци јом
об у хва тио про у ча ва ње свих сло вен ских књи жев но сти, и ис точ них, и
за пад них и ју жних, Slavia ortodoxa се – ка ко јој и са мо име ка же – огра -
ни ча ва на про у ча ва ње сло вен ских књи жев но сти и кул ту ра код пра во -
слав них на ро да, пр вен стве но Ру са, Бу га ра и Ср ба. Осим то га, Ја коб сон
основ за по ре ђе ње ме ђу сло вен ским књи жев но сти ма ни је ви део ис -
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кљу чи во у за јед нич ком, ста ро сло вен ском је зи ку и ње го вим ка сни јим
цр кве но сло вен ским ва ри јан та ма, већ и у фол клор ним тра ди ци ја ма
сло вен ских на ро да, у њи хо вим ми то ви ма, ле ген да ма, као и у усме ним
жан ро ви ма уоп ште, а пре све га у срод но сти  сло вен ских је зи ка.  

От при ли ке у исто вре ме кад је Ја коб сон обра зла гао сво ју иде ју о
упо ред ном про у ча ва њу сло вен ских књи жев но сти, ита ли јан ски сла ви -
ста Ри кар до Пи кјо се по слу жио на зи вом Slavia ortodoxa да би озна чио
јед ну гру пу сло вен ских књи жев но сти ко је, по ње му, при па да ју истом
кул тур ном кру гу и раз ви ја ју се на те ме љи ма пра во слав не ре ли гиј ске
тра ди ци је. Осла ња ју ћи се на ње го ву кон цеп ци ју, Т. По по вић у пр вом
де лу увод ног по гла вља сво је сту ди је, „Ис точ ни ка нон и књи жев ност
но вог до ба”, раз ма тра овај ва жан ком па ра ти стич ки по јам. Пи кјо је, при -
ме ћу је она, по ла зе ћи од  ме ди је ви стич ког пој ма, ко ји у окви ру сту ди ја
сред њег ве ка има пр вен стве но опи сну вред ност, те о риј ски про ду био
кон цеп ци ју Slavia ortodoxa. Он је увео опо зи ци ју из ме ђу пој мо ва Slavia
ortodoxa и  Slavia romana (latina), ко је за ње га пред ста вља ју две ве о ма
раз ли чи те гру пе сло вен ских књи жев но сти. Глав на раз ли ка ме ђу њи ма
ти че се од но са пре ма ан тич ким је зи ци ма, гр чом и ла тин ском, то јест
од но са пре ма  хе лен ској и рим ској књи жев но сти и кул ту ри. На и ме, по
Пи кју, за хва љу ју ћи де лу све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја, пре во ђе њу је ван -
ђе ља на ста ро сло вен ски је зик, и уво ђе њу  цр кве но сло вен ског у ли тур ги -
ју и кул ту ру пи сме но сти код пра во слав них Сло ве на уоп ште, ови на ро ди
су вр ло ра но, још у 9. ве ку из гу би ли не по сред ну ве зу са ан тич ким је зи -
ци ма, грч ким и ла тин ским, а са мим тим и са књи жев ном, ре ли гиј ском
и кул тур ном тра ди ци јом за сно ва ном на овим је зи ци ма. На су прот то ме,
у сло вен ским књи жев но сти ма ко је при па да ју кул тур ном и ре ли гиј ском
кругу Slavia romana (latina), да кле, пр вен стве но у пољ ској, че шкој, сло -
вач кој и хр ват ској књи жев но сти, ла тин ски је зик, као ли тур гиј ски је зик
и основ ни је зик пи са них тек сто ва и „ви со ке” књи жев но сти, по сто јао
је, све до 18. ве ка, упо ре до са  „пуч ким”, на род ним или го вор ним је зи -
ком. За хва љу ју ћи то ме, сма тра Пи кјо, ове књи жев но сти су, баш као и
„ве ли ке” за пад но е вроп ске књи жев но сти, ус пе ле да у кон ти ну и те ту са -
чу ва ју  не по сре дан кон такт са ан тич ким на сле ђем, то јест са са мим де -
ли ма грч ке и рим ске књи жев но сти, као и са чи та вим ре пре то а ром
књи жев них жа нр о ва, фор ми, и на чи на из ра жа ва ња ко ји су се кроз ве -
ко ве пре но си ли из ан ти ке, пре ко сред њо ве ков не књи жев но сти пи са не
на ла тин ском је зи ку, у но во ве ков не књи жев но сти сло вен ских на ро да.
У ства ри, упра во је тај кон ти ну и тет омо гу ћио по ја ву ре не сан се, у сми -
слу пре по ро да ан тич ке кул ту ре, ко је као та кве, ни у 15. ве ку а ни ка сни -
је, не ма у књи жев но сти ма ис точ ног ка но на.

Исто вре ме но, то је књи жев но сти Slaviae romanae у пе ри о ди за циј ском
сми слу при бли жи ло „ве ли ким” за пад но е вроп ским књи жев но сти ма. Т.
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По по вић ка же: „Док за пад но е вроп ска књи жев ност сред њо ве ко вља кроз
ла тин ски је зик ор ган ски при хва та  рим ску тра ди ци ју као свој из вор и
род но тле, до тле та кав од нос ни пре ма ’ро меј ском’ ни  пре ма ста ро грч -
ком на сле ђу ни је при ме тан у Slavia ortodoxa. Упра во је по сто ја ње ста -
ро сло вен ског укло ни ло грч ке ис точ ни ке и ума њи ло по тре бу за
осла ња њем на њих. Ова ква прет по став ка  за Пи кјоа  не ма са мо фи ло -
зоф ско-је зич ки зна чај, већ се од ра жа ва и на раз у ме ва ње раз во ја књи -
жев но сти и оп штег исто риј ског то ка.” (24–25) На при мер, уо би ча је но је,
на ста вља она, да се за пад но е вроп ске књи жев но сти по сма тра ју у окви -
ру три ве ће исто риј ске це ли не: ста ри век, сред њи век и но во до ба, ко је
по чи ње са ре не сан сом. Уну тар ових ве ли ких це ли на по де ла на епо хе и
пе ри о де, уз не ка од сту па ња у сло вље на раз ли чи тим књи жев ним или
исто риј ским раз ло зи ма, ма ње-ви ше је  хо мо ге на у свим књи жев но сти -
ма за пад но е вроп ског кул тур ног кру га. Ме ђу тим, ка да је реч о књи жев -
но сти ма Slaviae ortodoxae, Т. По по вић се с раз ло гом пи та да ли је
пе ри о ди за ци ја по за пад но е вроп ском мо де лу ту уоп ште мо гу ћа, као и
при па да ју ли ове књи жев но сти „та ко схва ће ној и оме ђе ној европ ској
књи жев но сти или пак ... пред ста вља ју не ки дру ги ду хов ни свет”. (26)
Од го вор ко ји је Пи кјо по ну дио Т. По по вић оце њу је као са мо де ли мич -
но при хва тљив. С јед не стра не, Пи кјо је у пра ву, ка же она, ка да твр ди
да је за књи жев но сти пра во слав них на ро да по треб на друк чи ја пе ри о -
ди за ци ја ко ја би во ди ла ра чу на о њи хо вим осо бе но сти ма. Али, с дру ге
стра не, основ ни не до ста так Пи кјо о ве кон цеп ци је она ви ди у то ме што
је у њој је зик, од но сно упо тре ба ла тин ског, и у ма њем оби му грч ког је -
зи ка, је ди на га ран ци ја очу ва ња жи вог до ди ра са ан тич ком ба шти ном:
„Ова ква прет по став ка на во ди на за кљу чак да ако у не кој кул ту ри не по -
сто ји не по сред ни до дир са ста ри ном та ко што се у од ре ђе не свр хе упо -
тре бља ва је зик те ста ри не, он да зна чи да она ни не при па да да тој
ба шти ни, или јој ма кар при па да спо ља шње, а не ду бин ски.” (26–27) Због
то га Т. По по вић Пи кјо ов при ступ оце њу је као „јед но стран” и „пар ци -
ја лан”. По ње ном ми шље њу, ста ро сло вен ска пи сме ност „не ис кљу чу је
ан тич ке прет ход ни ке”, јер се кон ти ну и тет на сле ђа у књи жев но сти и
кул ту ри не осла ња са мо на упо тре бу је зи ка, већ и на де ло ва ње дру гих,
књи жев них, кул тур них и исто риј ских фак то ра. (32) Са овим се ла ко
мо же мо сло жи ти, јер – као што је ком па ра ти сти ма до бро по зна то – ди -
ја лог из ме ђу раз ли чи тих књи жев но сти и кул ту ра не во ди се са мо кроз
упо тре бу јед ног је зи ка и јед не тра ди ци је, већ и пре ко пре во да, адап та -
ци ја, по дра жа ва ња, и број них дру гих на чи на ре цеп ци је друк чи јих кул -
тур них и књи жев них мо де ла.

Као нај зна чај ни је из ла га ње иде је о Slaviae ortodoxae у 21. ве ку, Т. По -
по вић на во ди при мер ис тра жи ва ња ру ског ком па ра ти сте и исто ри ча ра
књи жев но сти, Ива на Је са у ло ва. Ин спи ри сан но вим, не ма те рија ли стич -

124 /  Poveqa



ким схва та њем ру ске исто ри је и кул ту ре, Је са у лов је се би по ста вио ам -
би ци о зан за да так: да ука же на би ће ру ске књи жев но сти и кул ту ре, од -
но сно на оно њи хо во ка рак те ри стич но свој ство по ко јем се оне
раз ли ку ју од сво јих за пад но е вроп ских пан да на. Иа ко се пр вен стве но
ба ви про у ча ва њем ру ске књи жев но сти, Је са у лов ипак гра ни це свог ис -
тра жи ва ња про ши ру је и на те ри то ри ју чи та вог сло вен ског пра во слав -
ног све та. Глав ни пред мет ње го ве кри ти ке су та ко зва ни
„ма те ри ја ли стич ки кри ти ча ри” у ру ској књи жев но сти, Ви са ри он Бје -
лин ски и ње го ви след бе ни ци. Они су још у 19. ве ку ус по ста ви ли „иде о -
ло шки” ка нон ру ске књи жев но сти, ко ји су ка сни је пре у зе ле и све
со вјет ске исто ри је књи жев но сти. Овај, „ма те ри ја ли стич ки при ступ”
кри ти ци по др жан је, по Је са у ло ву, и у ра до ви ма ру ских фор ма ли ста и
струк ту ра ли ста, а пре ва зи ла зи га је ди но Бах тин, у ра ним ра до ви ма, ка -
да го во ри о „естет ском би ћу де ла”, ко је се оства ру је у „иден ти те ту свет
– Бог – чо век”. (44) Кри ти ку ју ћи „ма те ри ја ли зам” ру ске кри ти ке у прет -
ход на два сто ле ћа, Је са у лов не на сто ји са мо да фор му ли ше но ви кри -
тич ки ме тод ко ји ће се за сни ва ти на но вом пој мов ном окви ру
„обо га ће ном”, ка ко ка же Т. По по вић, и но вом фи ло зоф ско-ре ли гиј ском
тер ми но ло ги јом, у окви ру ко је се по ми њу и „са бор ност, хри сто цен три -
зам, ико нич ност, бла го дат, ипо ста си ја, итд.” (46), већ и да де фи ни ше но -
ви ка нон ру ске књи жев но сти, ка нон ко ји ће у 21. ве ку нај бо ље
пред ста вља ти ње ну „ру скост”, то јест ње но по себ но естет ско би ће. У то -
ме му до не кле мо же по мо ћи и ком па ра тив ни по јам Slavia ortodoxa, уну -
тар чи јег ин те р пре та тив ног окви ра ве зе ру ске књи жев но сти с дру гим
пра во слав ним књи жев но сти ма омо гу ћа ва ју да се ра све тле и њи хо ви ви -
зан тиј ски, од но сно грч ки ко ре ни. 

Иа ко Т. По по вић у од ба ци ва њу фор ма ли стич ко-струк ту ра ли стич -
ког, „ма те ри ја ли стич ког” и ем пи риј ског при сту па књи жев но сти ви ди
зна чај ну слич ност из ме ђу  Је са у ло вље вог но вог „пра во слав ног” ка но на
и не ких са вре ме них за пад но е вроп ских при сту па књи жев но сти, као
што су но ви исто ри зам или Фу ко ов постструк ту ра ли зам,  Је са у ло вљев
ме тод – ако му већ тра жи мо пан да не у за пад но е вроп ској књи жев ној
кри ти ци – у ства ри је нај слич ни ји не мач ким, тра ди ци о нал но спе ку ла -
тив ним књи жев но и сто риј ским и књи жев но те о риј ским при сту пи ма,
као што су хе ге лов ски исто ри зам или ду хов но-исто риј ски ме тод, и из -
ван Не мач ке про ши рен под на зи вом Geistesgeschichte. Слич ност Је са у -
ло вље вог „но вог ка но на” и ду хов но-исто риј ског ме то да огле да се пре
све га у њи хо вој спе ку ла тив но сти, од но сно у чи ње ни ци да се у њи хо -
вим окви ри ма књи жев ност не по сма тра као са мо ста лан и не за ви сан
ен ти тет, већ као из раз не ког Zeitgeist-а, уни вер зал ног „ду ха” вре ме на,
од но сно – ка ко то ви ди Је са у лов – као ма ни фе ста ци ја „ру ско сти” или
„уну тра шњег естет ског би ћа” ко је је из јед на че но са пра во слав ним
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иден ти те том ру ског на ро да. С дру ге стра не, Т. По по вић с пра вом ис -
ти че да је Је са у лов мно го успе шни ји као књи жев ни кри ти чар не го као
те о ре ти чар књи жев но сти.  Ла ко се мо же мо сло жи ти с њом да су Је са -
у ло вље ве ана ли зе по је ди нач них књи жев них де ла мно го „убе дљи ви је”
од ње го вих оп штих те о риј ских екс пли ка ци ја,као  и са ње ним за кључ -
ком да су „ме то до ло шке огра де сва ка ко не из бе жне у при сту пи ма ко ји
по ку ша ва ју да на нов на чин пред ста ве не са мо по је ди нач на књи жев на
де ла (књи жев ни ка нон), већ и да пру же но ви увид у кул тур ну и књи -
жев ну исто риј ску це ли ну”. (47) 

Осим то га, Т. По по вић има ре зер ви и пре ма оштр ом су прот ста -
вља њу ру ске, то јест пра во слав не књи жев но сти, с јед не, и за пад но е -
вроп ске, од но сно пр вен стве но ка то лич ке књи жев но сти, с дру ге стра не.
Та кво су прот ста вља ње ће кри ти ку, од но сно ту ма че ње књи жев ног де -
ла ну жно од ве стиу сим пли фи ка ци ју. На при мер, ка же она, ин си сти -
ра њем на по себ но сти ру ске тра ди ци је, од ба цу ју се „без мно го раз ло га”
ути цај „фран цу ске (ру со ов ске) или не мач ке (ше лин гов ске) ми сли, су -
штин ски зна чај не за фор ми ра ње по је ди них иде о ло ге ма у ру ској књи -
жев но сти, по себ но у ро ма ну 19. ве ка”. (49) Овој ва жној при мед би тре ба
до да ти и то да књи жев но-кри тич ки изо ла ци о ни зам у из у ча ва њу би ло
ко је књи жев но сти, па и ру ске, нај че шће за вр ша ва у не кој фор ми дог -
мат ске и иде о ло шке кри ти ке. Та кав је дан слу чај мо же мо ви де ти упра -
во на при ме ру ру ске, то јест со вјет ске кри ти ке из пе ри о да жда но ви зма,
јед не од нај мрач ни јих епи зо да у исто ри ји ру ске, али и свет ске ком па -
ра ти сти ке. У про у ча ва њу ве за из ме ђу ру ске и за пад но е вроп ских књи -
жев но сти, со вјет ски кри ти ча ри у пе ри о ду по сле Дру гог свет ског ра та,
ви де ли су пре зре ну „бур жо а ску на у ку”, а не ке од нај слав ни јих ру ских
ком па ра ти ста, Алек сан дра Ве се лов ског, Вик то ра Жир мун ског, Бо ри -
са Еј хен ба у ма, Ле о ни да Гро сма на, про гла си ли су за „бе ло свет ске скит -
ни це” и „ко смо по ли те без ко ре на”, ко ји се „ула гу ју За па ду” и ди ве
ис кљу чи во за пад но е вроп ским вред но сти ма. На рав но, овим не же лим
да ка жем да је Је са у ло вље ва иде ја „но вог ру ског ка но на” жда но ви стич -
ка, ни ти да по ре дим ове две вр сте при сту па: њи хо ви иде о ло шки пред -
зна ци су ди ја ме тра но су прот ста вље ни, али то још увек не зна чи да им
не пре ти опа сност од за блу да исте вр сте.

Но ви при ступ ис точ ном ка но ну, ко ји у сво јој књи зи про мо ви ше Т.
По по вић, мно го је об у хват ни ји, и у те о риј ском сми слу ма ње оп те ре ћен
иде о ло ге ма ма, и од Пи кјо о о ве кон цеп ци је Slaviae ortodoxae и од Је са у ло -
вље вог но вог ру ског исто ри зма. У то ме тре ба ви де ти ње го ве глав не вр -
ли не. Из кру га свог про у ча ва ња она не ис кљу чу је ни за пад но е вроп ске
ути ца је, ни кон такт не ве зе из ме ђу сло вен ских пра во слав них, ис точ но е -
вроп ских и за пад но е вроп ских књи жев но сти, ни стил ско-ти по ло шке
ана ло ги је, или „нео бич не по ду дар но сти” из ме ђу ста ре и мо дер не књи -
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жев но сти. О то ме све до че и ње не ана ли зе  из дру гог, обим ни јег де ла к -
њи ге; он е су све без раз ли ке ком па ра тив ног ка рак те ра. Осим то га, Т.
По по вић по себ но ин си сти ра на оса вре ме њи ва њу концепције Slavia or-
todoxa, ко ја је пр во бит но би ла за ми шље на за по тре бе про у ча ва ња ста -
рих сло вен ских књи жев но сти. „На осно ву пре гле да раз ли чи тих
ту ма че ња сло вен ског и ис точ ног на сле ђа”, ка же она, „по ста је очи глед -
но да по себ ност књи жев но г ра зво ја ис точ но е вроп ске тра ди ци је, на -
ро чи то у окви ру гру па ци је Slavia ortodoxa, ну жно тре ба про ши ри ти и
на из у ча ва ње њи хо вог мо дер ног ства ра ла штва.” (49) У том сми слу, она
у ка сни јим по гла вљи ма књи ге ана ли зи ра и ту ма чи књи жев на де ла ко -
ја при па да ју пр вен стве но кор пу су књи жев но сти мо дер ног до ба (19. и
20. ве ку), при ме њу ју ћи при том не ки од опро ба них ком па ра ти стич ких
ме то да. Она, на при мер, про у ча ва  тран сфор ма ци је не ког че стог мо ти -
ва, те ме или си жеј ног скло па у де ли ма пи са ца ко ји при па да ју раз ли чи -
тим епо ха ма и књи жев ним тра ди ци ја ма („Ту ђа ду ша иза огле да ла”);
или ин тер тек сту ал не ве зе мо дер ног пе сни штва са сред њо ве ков ном и
фол клор ном тра ди ци јом („Хри шћан ски па ра док си и под виг стра да -
ња: Ли ри ка Мом чи ла На ста си је ви ћа”), или на чин на ко ји пи сац об ли -
ку је не ку сво ју оп се сив ну те му у раз ли чи тим тек сто ви ма и у
раз ли чи тим фор ма ма, као фик ци о нал ни или као есе ји стич ки дис курс
(„Умет ност у све ту пу ном га да: ли ков ност и те ло у про зи Иве Ан дри -
ћа”); или, нај зад, по ре ди по је ди нач на књи жев на оства ре ња, би ло на
осно ву не ке фор мал не би ло на осно ву не ке сса др жин ске слич но сти.

У по гла вљу „Ту ђа ду ша иза огле да ла” Т. По по вић  про у ча ва ка ко се
јед на ко хе рент на гру па фол клор них мо ти ва – мо тив огле да ла, га та ња,
сно ви ђе ња, да по ме не мо са мо нај ва жни је – кон тек сту а ли зу је у не ко ли -
ко „ре пре зен та тив них књи жев них оства ре ња“. (55) Основ но на че ло по
ко јем се на ве де ни мо ти ви по ве зу ју у це ли ну је сте њи хо ва се ман тич ка
бли зи на; сви они, при ме ћу је Т. По по вић, ко но ти ра ју ве о ма ши рок
спек тар та ко зва них „де мон ских” зна че ња. Они по пра ви лу ука зу ју на
„оно стра но”, на „из о кре ну ти свет”, на свет са оне стра не огле да ла ко ји
у фол клор ним пре да њи ма на ста њу ју ђа во ли, де мо ни, ве шти це и дру -
ге мрач не си ле. Ме ђу тим, у ли те ра ту ри 19. ве ка, на ста вља она,  „де мон -
ска” зна че ња на ве де них мо ти ва че сто се до во де у ве зу са еро сом, па то
по ста је јед но од оп штих ме ста ро ман ти чар ске књи жев но сти. Као „је -
дан од нај у пе ча тљи ви јих при ме ра де ло ва ња не чи стих си ла пре ко огле -
да ла, где во ље ни до би ја де мон ски лик” (58), од но сно на ра ти ва у ко ји ма
су „де мон ска” и „ерот ска” зна че ња, пре ко мо ти ва га та ња по мо ћу огле -
да ла и ко шмар ног сно ви ђе ња, по ве за на у не рас ки ди ву це ли ну, Т. По -
по вић на во ди пе ту гла ву Пу шки но вог Ев �е ни ја Оње �и на. У њој се
при по ве да о Та тја ни ном нео бич ном сну, у ко јем се, осим Оње ги на, по -
ја вљу је пан де мо ни јум раз ли чи тих гро теск но-фан та стич них ли ко ва.
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Иа ко је ова гла ва Ев �е ни ја Оње �и на у пу шки ни сти ци би ла пред мет број -
них ту ма че ња, Т. По по вић сма тра да ње на „ду бин ска” се ман ти ка, об ли -
ко ва на у ин те р тек сту ал ном по ве зи ва њу с фол клор ном тра ди ци јом, ни је
би ла до вољ но ра све тље на, по себ но ка да је реч о 14. стро фи, у зна чењ -
ском сми слу цен трал ној у овом по гла вљу. Су ми ра ју ћи ову обим ну и на -
дах ну ту ана ли зу, ука за ћу ов де са мо на ње не нај ва жни је за кључ ке.
Та тја нин сан, ка же Т. По по вић, сим бо ли зу је „ђа во љу свад бу”, спе ци фи -
чан спој еро са и та на то са, у ко јем се из ра жа ва „де во јач ки страх од брач -
не по сте ље, тач ни је од пол ног кон так та”. (69) Осим то га, она ис прав но
при ме ћу је да мо тив сна у Пу шки но вом при по ве да њу има и ва жну ком -
по зи ци о ну функ ци ју, јер су у ње му, у фан та стич ном кљу чу „су ми ра ни
про шли до га ђа ји” и исто вре ме но су на го ве ште на бу ду ћа зби ва ња: „Сла -
вље и гро теск ни го сти до би ће свој ’ре ал ни’ од раз у Та тја ни ном имен да -
ну, а уби ство Лен ског отва ра низ да љих до га ђа ја – Оње ги но ва лу та ња,
Ол ги ну и Та тја ни ну уда ју, те по нов ни су срет пре о бра же них ју на ка у Пе -
тро гра ду, на кра ју ро ма на.” (67) Као ар хе тип ску сли ку ли би до но сно-де -
струк тив не енер ги је ју на ка, ау тор ка Та тја нин сан до во ди у ве зу са
слич ним при ме ри ма из кла сич не ру ске књи жев но сти, са „ви зи јом ко за -
ка Да ни ла из Го го ље ве при по вет ке „Стра шна осве та”, Љер мон то вље вом
пе смом „Сан”, као и са јед ним по гла вљем из Тол сто је вог ро ма на Ра� и
мир, на ко је је ука зао Алек сеј Ре ми зов. (68) Овим при ме ри ма Т. По по -
вић до да је још не ке, они рич ке мо ти ве из Го го ље вих при ча из зби р ке Ве -
че ри у сел це �у ко� Ди кањ ке, „Ши ње ла” и „Но са”. И код Го го ља, као и
код Пу шки на, ком плекс они рич но-де мон ских мо ти ва има не су мљи во
ерот ско зна че ње, али је, на рав но, њи хо во укуп но зна че ње у кон тек сту
Го го ље ве про зе бит но друк чи је од оног ко је им је дао Пу шкин у свом
ро ма ну. Ов де се нажа лост не мо же мо ба ви ти де та љи ма за ни мљи ве ана -
ли зе Т. По по вић, али ће мо ци ти ра ти њен за кљу чак: „По себ на је од ли ка
Го го ље ве про зе да упра во они пред ме ти ко ји но се и из ра жа ва ју основ -
ну иде ју фик ци о нал ног све та исто вре ме но би ва ју ис ко ри шће ни и као
об ли ко твор ни чи ни лац. У овом слу ча ју огле да ло и ње гов од раз, за јед но
са ђа во лом... од ре ђу ју мо ти ва ци о ни, струк тур ни и зна чењ ски план но -
ве ле. С дру ге стра не, тре ба при ме ти ти да де мон ски ју на ци и њи хо во де -
ла ње код Го го ља не пред ста вља ју пу ки од раз зла, већ пре на го ве шта ва ју
уну тра шњу бор бу чо ве ка про тив мрач них си ла.” (83)

У про зи А. П. Че хо ва исти и слич ни мо ти ви до би ја ју пот пу но друк -
чи је зна че ње. Че хов, ка же Т. По по вић, има не ко ли ко бо жић них при ча
у ко ји ма је мо тив га та ња са огле да лом при ка зан са иро ниј ском дис тан -
цом. За раз ли ку од Пу шки на и Го го ља, Че хов не по се же за фан та стич -
ним, гро теск ним и стра шним у си жеј ном об ли ко ва њу тра ди ци о нал них
мо ти ва, већ их пре до ча ва у кон тек сту ре а ли стич ког на ра ти ва, са ја сним
еле мен ти ма ху мо ра и иро ни је. Страх од брач не по сте ље ко ји се код Та -
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тја не и Ива на Шпоњ ке ис по ља ва у ко шмар ним пред ста ва ма гро теск них
фи гу ра на „ђа во љој свад би”, у Че хо вље вој про зи за ме њен је пе си ми стич -
ним ви ђе њем про зе сва ко днев ног жи во та, ко је мо же би ти да то на фо ну
тра ди ци о нал них си жеа: „ат мос фе ра та јан стве ног и не до ку чи вог за ме -
ње на [је] ра ци о нал ним, иро нич ним об ја шње њем при по ве да ча”. (87) Нај -
зад, у кон тек сту  и стра жи ва ња „на ра ти ва са огле дал ским скло пом” у
де ли ма ру ских пи са ца, Т. По по вић ис пи ту је и је дан при мер на ра ти ва са
слич ном па лимп сест ном осно вом из срп ске књи жев но сти, при чу „За пи -
си о да ро ви ма мо је ро ђа ке Ма ри је” Мом чи ла На ста си је ви ћа.Он а пр во
при ме ћу је да и код На ста си је ви ћа мо ти ви огле да ла, га та ња и ко шмар них
сно ви ђе ња има ју очи глед но де мон ско зна че ње, као и да је оно не дво -
сми сле но по ве за но са ерот ском сим бо ли ком. Исто та ко, као и Пу шкин
и Го гољ, и На ста си је вић си же сво је при че гра ди по прин ци пу па ра ле ли -
зма, огле дал ског удва ја ња, у ко јем се „ре ал ни свет” глав ног ју на ка и ње -
го ве ве ре ни це, и свет по кој ни це Ма ри је, по ста вља ју је дан на спрам
дру гог, као лик и ње гов од раз у огле да лу. Пре ко ра че ње „окви ра” огле да -
ла, и про дор оно стра ног у сва ко дне ви цу ју на ка, и ов де се ис по ста вља
као ко бан. Ме ђу тим, осим тра ди ци о нал них, хтон ских и де мон ских, ови
фан та стич ни мо ти ви у На ста си је ви ће вој при чи до би ја ју и не ка са свим
спе ци фич на зна че ња. Да ро ви мр тве ро ђа ке Ма ри је, њен вез и ве зом
укра ше не ци пе ли це, сим бо ли зу ју, ка ко ис прав но за па жа Т. По по вић,
моћ умет нич ког из ра жа ва ња ко је је је ди но у ста њу да на го ве сти уну тра -
шњу, ира ци о нал ну осно ву на шег би ћа. Та мо где ра ци о нал но об ја шње -
ње за ста је, умет нич ко де ло за ко ра чу је у оно стра но и сво јим је зи ком
до ча ра ва оно што се ни на је дан дру ги на чин не мо же из ре ћи.

У по след њем по гла вљу ис �оч но� ка но на, Т. По по вић се још јед ном
ба ви Мом чи лом На ста си је ви ћем, али овог пу та ње го вом ли ри ком. До -
след но ком па ра ти стич ком ме то ду ка кав је при ме њи ва ла и у прет ход ним
по гла вљи ма, она и На ста си је ви ће ве лир ске кру го ве  про у ча ва са ста но -
ви шта ин тер тек сту ал них ве за. На не ке од њи х кри ти ка је већ ра ни је скре -
ну ла па жњу; уо че но је, на при мер, да је стил На ста си је ви ће ве по е зи је у
бли ској ве зи са срп ском сред њо ве ков ном фол клор ном тра ди ци јом, као
и са цр кве но сло вен ском по е зи јом, на ро чи то ка да је реч о упо тре би је -
зич ких из ра жај них сред ста ва као што су син так сич ке фи гу ре, ан ти те зе,
па ра но ма зи је, али те ра ци је итд. Осим то га, че сто је ука зи ва но на је ван -
ђељ ску под ло гу На ста си је ви ће вих сти хо ва ко ја се оправ да но до во ди у ве -
зу са  јед ном од нај ва жни јих, оп се сив них те ма овог пе сни ка, те мом
жи вот ног пу та, од но сно пу та ка Хри сту и пре о бра же њу уну тра шњег пе -
сни ко вог би ћа. Али, осим на ове, Т. По по вић ука зу је и на не ке ма ње очи -
глед не ин тер тек сту ал не ве зе у На ста си је ви ће вом пе сни штву. Ре ч је,
из ме ђу оста лог, о ро ма ни ма Ф. М. До сто јев ског, ко је као мо гу ћи „ства ра -
лач ки под сти цај” за соп стве но пи са ње, ко мен та ри ше и сам На ста си је вић
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у јед ној бе ле шци о До сто јев ском из 1931. го ди не. (231) По пе сни ко вом
искре ном оду ше вље њу, мо же се за кљу чи ти, ка ко с пра вом при ме ћу је и Т.
По по вић, да је бе ле шка на ста ла не по сред но по чи та њу  зло чи на и ка зне и
Бра ће ка ра ма зо вих. Она ка же: „На ста си је вић и овом при ли ком кроз
лир ску слут њу по кре ће низ оп штих про бле ма, та ко ре ћи исто вет них
они ма о ко ји ма раз ми шља у не што по зни јим ре флек си ја ма ’У од бра -
ну чо ве ка’.” (232) На и ме, На ста си је вић и у овом чи та њу До сто јев ског,
као и ука сни јем есе ју у пр ви план по ста вља ну жност по на вља ња Хри -
сто ве жр тве као је ди ни пут обо же ња чо ве ка и умет ни ка. Срод ност из -
ме ђу срп ског и ру ског умет ни ка Т. По по вић ви ди и у чи ње ни ци да и
је дан и дру ги ства ра ју сво ја де ла у ин тер тек сту ал ном ди ја ло гу са но -
во за вет ним спи си ма: „На при мер, Бра ћу ка ра ма зо ве отва ра и идеј но
од ре ђу је по зна то ме сто из је ван ђељ по јо ва ну (12: 24): ’За и ста, за и ста
вам ка жем: ако пше нич но зр но пад нув ши на зе мљу не умре, он да јед -
но оста не; ако ли умре, мно го ро да ро ди.’” Исто ме сто, „до ду ше уне ко -
ли ко при гу ше но и скри ве но” Т. По по вић на ла зи на ви ше ме ста у
На ста си је ви ће вим пе сма ма: „У пе сми ’Епи таф’... чи та мо сти хо ве: ’ро ђа -
ју жр тва, же тви клас; / пе ча ли, – се би, гроб и спас’, а у пе сми ’Пут’: ’на
кра ју не ста ти цео, / ал’ про кли ја ти тра зи’.” (233) Пра те ћи ова кве и слич -
не тра го ве, и раз ми чу ћи па лимп сест не сло је ве зна че ња у На ста си је ви -
ће вим лир ским кру го ви ма, Т. По по вић је по ну ди ла ино ва тив но и
увер љи во ту ма че ње ове се ман тич ки ве о ма за там ње не по е зи је. Ус по -
ста вља ју ћи па ра ле ле са но во за вет ним спи си ма, и ука зу ју ћи и на мо гу -
ће фол клор не из во ре На ста си је ви ће ве сим бо ли ке, њој је по шло за
ру ком да ука же на не ке мо гу ће пу те ве раз у ме ва ња  јед ног од нај хер ме -
тич ни јих срп ских пе сни ка.

Као и у сво јим прет ход ним књи га ма, Та ња По по вић се и у ис �оч -
ном ка но ну  пред ста ви ла као из у зе тан по зна ва лац срп ске, ру ске и
европ ске књи жев но сти 19. и 20. ве ка. Њен не сум њив кри тич ки та ле -
нат, пот по мог нут ком па ра ти стич ким при сту пом ка кав је де фи ни сан у
окви ру кон цеп ци је Slavia Otrodoxa, зна чај но је обо га тио раз у ме ва ње
де ла ка ко по је ди нач них пи са ца о ко ји ма ов де рас пра вља, та ко и ве за
из ме ђу књи жев но сти ко је чи не ову спе ци фич ну, али  у срп ској на у ци
о књи жев но сти до сад не до вољ но ис тра же ну  кул ту ро ло шку це ли ну. 

130 /  Poveqa


