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КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ АСПЕКТЫ 
СРПСКЕ РЕАЛИСТИЧКЕ КРИТИКЕ

Књижевни критичари који су писали у епохи срп- 
ског реализма дуто су били у засенку својих наслед
ника. Критичари модерне (Јован Скерлић, Богдан По- 
повић, делом и Љубомир Недић), ма колико се осла- 
њали на искуства својих претходника (нарочито у ра
ним критикама), више су оспоравали него признавали 
њихов књижевни значај. Реалистичкој критици се 
пребацивало да je несамостална, дилетантска, неори- 
гинална, подражавалачка, заснована на превазиђеним 
критичким методама (биографизму, Теновом учењу о 
раси, средини и тренутку, Писаревљевом негирању 
естетике).

Овакве оцене су утицале на судбину критике, која 
je убрзо постале мртва грађа за све, осим за историча- 
ре књижевности. Први потпунији увид у реалистичку 
књижевну критику дао je Јован Скерлић у Историји 
нове српске књижевности приказавши критичку ми- 
сао Светозара Марковића, Светислава Вуловића, Љу- 
бомира Недића, Марка Цара. У Историји српске књи- 
жевности у поглављу индикативног наслова Сазре- 
вање критике, Јован Деретић анализира дело 
Светислава Вуловића, Андре Николића, Љубомира 
Недића и издваја рад Светозара Марковића због пре-
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судног утицаја на развој српске приповетке. Не треба 
занемарити ни студију Драгише Живковића Почеци 
српске књижевне критике у којој се описује развојни 
пут од прве Вукове рецензије; до критика објављива- 
них 60-их година 19. века. Последњих деценија 20. ве
ка, пројектом који je покренуо Институт за књижев- 
ност и уметност, поново оживљава интересовање за 
рану критику. У петој књизи Историје књижевне 
критике штампају се радови који репрезентују „реа
лан правац у књижевности”. Приређивач Предраг 
Протић знатно проширује списак до тада проучава- 
них књижевних критичара. Он наводи радове: Свето
зара Марковића, Живојина Жујовића, Алимпија Ва- 
сиљевића, Мите Ракића, Владана Ђорђевића, Хајима 
Давича, Стевана В. Поповића, Пере Тодоровића, Јова- 
на Грчића, Момчила Иванића, Андре Николића, Лаза
ра Нанчића, Павла Марковића Адамова, Лазара Тома- 
новића, Драгутина Илића, Данила Живаљевића, Љу- 
бомира Јовановића, Павла Маринковића, Радована 
Кошутића и Милутина К. Драгутиновића. Међутим, 
ни овај зборник не пружа прави увид у развој критич- 
ке мисли1. Тачнију и знатно репрезентативнију слику 
добијамо праћењем књижевне периодике. Попут нај- 
прецизнијих сеизмографа новине и часописи су беле- 
жили најситније „потресе” у књижевности. Готово да 
није било књиге која, макар у форми кратке белешке, 
није била представљена читаоцима. Највећи број кри- 
тичких радова објављен je у Матици, Летопису Ма
тице српске, Раду, Јавору, Отацбини, Српској зори, 
Вуку, Стражилову, Колу, Србадији, Српским илу- 
строваним новинама, Мисли, Преодници, Босанској 
вили, Стіражи, Смотри, Побратимству, Новој Зе-

I Изостављени су значајни радови који обележавају актуелну по
лемику која се водила скоро целу једну деценију измену писала 
који су афирмисали натурализам у нашој средний и оних који су 
му се супротстављали. Нису заступљени поједини репрезентатив- 
ни радови који осликавају књижевнокритичку мисао изабраних 
писаца, noj един и текстови лису били од већег значаја ни у тре- 
нутку настанка, па je њихов одабир проблематичан.
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ти, Делу, Нади, Бранковом колу, Омладини, Српском 
прегледу, Искри, Зори, Градини, Бранику, Гуслама...

Да би се реконструисао модел реалистичке крити
ке, нужно je апстраховати појединачне критике и ори- 
јентисати се на њихове збирне учинке и заједничке 
садржитеље. Тиме би се употпунила представа о раз- 
воју поетичке мисли j ер би се у проучавану грађу, по- 
ред книжевноуметничког текста (поетика писања) 
уврстила и књижевна критика (поетика читаіьа). Нај- 
мање два разлога оправдавају избор критике за грађу. 
Први je заснован на савременим научним хипотезама 
о теоријско-историјским доменима књижевне крити
ке уопште, а други на специфичностима конкретно 
проучаване критике (тј. на великој теоријској импли- 
кативности критике настале у епохи реализма).

Теза о историјско-теоријским доменима књижев- 
не критике, потекла je из ид ej о о „релативној ауто- 
номности”, „трихотомској симултаности” и „синкре
тизму” књижевнонаучних дисциплина. Упркос посеб- 
ностима у методама, циљевима, подручју рада, оне су 
„упућене” једна на другу и ниједна не може без иску- 
ства и знања осталих. До оваквих закључака незави- 
сно су дошли и теоретичари, и критичари, и истори- 
чари књижевности. Тако je француски структурали
ста Жерар Женет, бавећи се првенствено теоријским 
проблемима, открио да „парадокс сваке поетике” ле
жи у њеној прикривеној критичкој импликативно- 
сти2. И обратно, Пјер Машреј пише о критичком дис
курсу као иманентно теоријском. По мишљењу овог 
аутора књижевна критика, ма колико оптуживана 
због ефемерности (бави се појединачним делом, не 
његовом литерарношћу), садржи у себи неке елемен- 
те инваријантног, дескриптивног, j одном речју тео- 
ријског3. У свакој критици присутна je (али не и под-

2 Ж. Женет, Обрада наративног текста, Књижевна смотра, 
1982, 5, стр. 47.
3 П. Машреј, Позитшван суд и негативна суд, Теорија књижевне 
производње, Загреб, 1979, стр. 17.
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једнако очигледна) тензија између дела (конкретног 
уметничког текста који се анализира) и модела, оног 
што тај текст треба да буде (идеалан, хипотетичан, те- 
оријски конструисан двојник). Стално окренут њему, 
критичар разара постојећи текст и гради нови, реви- 
дирани. На основу његове процене естетске валидно
сти конкретних елемената текста (лика, композиције, 
нарације, језика), може се реконструисати специфич
на поетика характеристична за његову читалачку ре- 
цепцију. Упоређивањем са поетикама других крити- 
чара, његових савременика, стекао би се увид у пое
лику читања доминантпу и популарну у времену коме 
тај критичар припада.

Реалистичка критика je посебно захвалан матери- 
јал за реконструисање читалачке поетике, што je до- 
датни разлог за њено проучавање као теоријски реле- 
вантне грађе. У њој je тензија између дескриптивног 
и вредносног врло изражена, а хипотетичан, идеални 
теоријски модел приповедања очигледнији него у ка- 
снијим критикама. Њен теоријски потенцијал потвр- 
ђује место које je заузимала у контексту других књи- 
жевнонаучних дисциплина као и oncer истраживања 
(подручје рада које je обухватала). И као форма изра- 
жавања и као начин мишљења, она се показала нај- 
спремнијом да реагује на духовне изазове свог време
на. Прихватила je нове позитивистичке идеје заснова- 
не на примату научне, експерименталне, критичке 
мисли над спекулативном и метафизичком. За разли- 
ку од ње, историја књижевности се спорије ослобађа- 
ла романтичарско-идеалистичких представа о про- 
шлости, a теорија књижевности — класицистичке 
нормативности. Прва je у свом анахроном облику оп- 
стојавала највише захваљујући специфичним дру- 
штвено-историјским околностима у којима се разви- 
јала српска књижевност, а друга je животарила инсти- 
туционализована кроз конзервативне школске уџбе- 
нике.

Негативну рецепцију Малетићеве Риторике и Ву- 
јићеве Теорије прозе (књиге које су улазиле у школску
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лектиру) први je наговестио Светозар Марковић члан- 
ком Како су нас васпитавали. Године 1879. Ст oj ан 
Новаковић je подсетио на Марковићева луцидна запа- 
жања о превазиђености уџбеника теорије књижевно- 
сти, али тек 1882. извршене су корените измене на- 
ставног програма. Тада су Ј. Бошковић, Ж. Поповић и 
A. Николић предложили да се књиге „које не одгова- 
рају сувременом стању дотичне науке, које су написа- 
не на основи која je већ одбачена, које су пуне погре- 
шака” избаце из школске употребе4.

Овај подужи осврт на рецепцију теоријске мисли 
у епохи реализма за нас je значајан из след eher разло
га. Упоредо са смањивањем популарности теорије 
књижевности, смањивао се и oncer њеног проучава- 
ња. Теоријски уџбеници су се свели на стилистичко- 
реторичке егземпларе прилагођене школској употре
би. На рачун теорије, повећавала се предметност књи- 
жевне критике. Критичари више нису расправљали 
само о језику и садржају (подручје рада Вукове кри
тике), већ и о идејном свету дела, приповедачком по
ступку, композицији, нарацији и другим теоријским 
проблемима. Истовремено je нормативност дуго по- 
пуларне класицистичке поетике замењена појачаном 
теоријском импликативношћу реалистичке критике. 
Зато се до закључака релевантних за поетику читања 
у епохи реализма може доћи пре анализом теоријске 
мисли садржане у књижевној критици него у теориј- 
ским уџбеницима. Таква анализа би омогућила да до 
сада проучавану иманентну поетику писана обогати- 
мо поетиком њихових најранијих читалаца: поетику 
Милована Глишића — поетикама Андре Николића, 
Милана Савића, Драгутина Илића; Лазе Лазаревића — 
поетикама Павла Марковића Адамова, Милана Шеви- 
ha; Заика Веселиновића — поетикама Милана Јовано- 
вића, А. Глигоријевића, М. Савића; Стевана Сремца



Матавуља — поетикама М. Цара, М. Савића, Д. Жива- 
љевића, Ј. Храниловића...

Понекад су у сстетски неуспслим критикама очи- 
гледније реалистичке интенције критичара („прити- 
сак” идеалиог модела). У томе и лежи дискрспанција 
између теорије писања и теорије читања. Верни реа- 
листичком видокругу очекивања (Erwartungshorizont) 
поједини критичари нису успевали да препознају 
естетске вредности нових дела, na очигледност њихо- 
ве заблуде омогуђава лакше реконструисање реали- 
стичког модела приповедања који се сматрао повла- 
шћеним. У том смислу пропена валидности одређене 
критике (њене верности делу, а не критичаревој ин- 
тенцији) нс сме да утиче на селекцију теоријски релс- 
вантне грађе. Радови писана, којима савремени кри
тичари одричу естетску ваљаност, постали су драго- 
цени матери) ал за истраживање. Такви су чланци Дра
гутина Илића чије схватаіье критике Предраг Палаве- 
стра дефинишс као „уско и пргаво, недовольно трпе- 
тьиво и искључиво” или чланци Пере Тодоровића ко- 
je проглашава „јакобинским”.5

$ П. Палавестра, Схватаѣе и поры критике у српској кіыіжевно- 
сти, Прилози за историју сриске књижевне периодике, стр. 43.

Највећи број критика реалистичке оријентације 
објављен je у периоду од 1868. до 1901. г. Ови времен- 
ски међаши обухватају размак од излажења репрезен- 
тативиог броја Матице, у коме су објављени про- 
грамски реалистички чланци, до 1901. г. када почиі-ье 
штампање једног од најважнијих гласила модерне, 
Српског књижевног гласника. Не треба занемарити 
чиіьеницу да je одређивање трајања пеке noj аве у 
кіьижевности у век апроксимативно. Ктьижсвне тен- 
дснције су попут неугашеног жара увек спремног да 
се изнова разгори. Реалистички оријентисане критике 
пост oj але су и пре 1868. г. и после 1901. г. ал и нису 
представљале доминантну читалачку рецепцију. Дра- 
гиша Живковић претечама МарковиЬеве реалистичке 
критике сматра чланке објављене пре 1868. г. у који-
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ма се критиковала романтичарска епигонска поезија и 
хвалило дело Јакова Игњатовића: „Додуше та реакци- 
ја биће jош у идејним оквирима наше националне ро- 
мантичарске поезије, док ће се рецепција Светозара 
Марковића заснивати на критичким ид ej ним постав- 
кама социјалистичких погледа на свет, ал и нема ника- 
кве сумње да су наире дне демократеке тенденције ву- 
ковског правда у књижевности, које су се испољиле у 
целој првој реакцији, улазиле као ид ej но културно на- 
слеђе и у истородне социјалистичке тенденције по- 
крета Светозара Марковића”6. Чланцима С. Маркови- 
ћа почиње системски да се пропагира „реалан правац” 
у књижевности који je пуну афирмацију доживео у 
критикама инспирисаним реалистичким делима на
сталим 80-их и 90-их година 20. века. Први знаци ње- 
гове дезинтеграције примећују се у критикама обја- 
вљеним у последњим бројевима часописа Јавор (ca 
бројем 13/1893. престао да излази), у мостарској Зори 
(1896—1901), Српском прегледу (са бројем 10/1895. 
престао да излази) и Српском књижевном гласнику 
(1901—1914). То не значи да се реалистички оријенти- 
сан критичар заувек изгубио са књижевноисторијске 
сцене. Учестало je писао и у првој деценији 20. века, 
оглашавајући смрт наших знаменитих реалистичких 
писаца.

6 Д. Живковић, Формирање националне критике, Почеци српске 
књижевне критике (1817—1875), Београд, 1975, стр. 306.

Смештање критике у одређен историјски контекст 
омогућава нам да, упркос временској дистанци која 
нас раздваја од проучаване грађе, лакше уочимо њену 
оригиналност и опишемо прираштај знања који je до- 
нела развоју књижевнонаучне мисли.

Реалистички критичари нису имали она предзна- 
ња о књижевности која ми данас имамо. Њихова пое- 
тичка свест се градила на негацијама и превреднова- 
њима романтичарске (делом класицистичке и просве- 
титељске) традиције, али и на популаризацији европ- 
ских позитивистичких схватања књижевности и
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афирмацији нових реалистичких дела. Деконструк
тивна обележја реалистичке поетике нарочито су би
ла изражена у раним критикама карактеристичним за 
доба у којем реалистички корпус дела још није био 
формиран (60-е и 70-е године). Она су се испољавала 
кроз естетички радикализам критичара спремних да 
скоро све што je имало атрибут романтичарског, про
гласе анахроним и неестетичним. У недостатку дела 
к oje би репрезентовале националну књижевност рани 
критичари су писали о делима страних писаца (Чер- 
нишевског, Игоа, Меримеа, Еркмана—Шатријана) 
или су у делима појединих романтичарских писаца 
откривали „реалистичке вредности” — правилну тен- 
денцију, ангажованост писца, објективност, уверљи- 
вост... (Индикативне су критике Змајеве поезије7.) 
Њихови поетички захтеви биће у домаћој књижевно- 
сти остварени знатно касније па отуда у први план из- 
бијају антиципаторски, а у други аналптички аспекти 
њихове критике.

7 Светозар Марковић, Певаѣе имишљење, Српска књижевна кри
тика V, Институт за кгьижевност и уметност. Матица српска, Бео- 
град, Нови Сад, 1987, стр. 59; Пера Тодоровић, Певанија Змај-Јо- 
вана Јовановића, Стража, 1879, год. II, књ. 1, стр. 107—112.

Порастом броја реалистичких дела (80-е и 90-е го
дине) поетичка мисао постајала je све богатија, кон- 
структивнија и флексибилнија. Богатија, j ер се засни- 
вала на многобројним анализама различитих књижев- 
них дела; конструктивна a, j ер je била у духу афирма- 
ције постојеће књижевности; флексибилнија, јep je 
прихватила неке традиционалне вредности које нису 
угрожавале реалистичку норму приповедања. Пре
шао се пут од антиципаторске поетике која се појави- 
ла у контексту идеолошке критике до аналитичке но- 
етике. Она се више није изводила из потреба борбе со- 
цијалистички оријентисаних критичара (С. Маркови- 
ћа, П. Тодоровића, Л. Нанчића) већ из конкретних 
књижевних дела. Душан Иванић уочава да je то доба 
када некада „бунџијски правац” постаје државни, до-
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ба када се реалистична норма утврђује без обзира на 
идеолошку опредељеност њених заговорника8.

$ Д. Иванић, Српска приповцјетка између романтизма и реали
зма 1865—1875, Београд, 1976, стр. 37.

На динамичност поетичке мисли утицао je не са
мо контекст у коме се она јављала (динамичност кри- 
тичких интенција и субјективност естетичких проце
на), веб и поетичка разноврсност проучаваних дела. 
Не треба занемаривати чињеницу да, у периоду док су 
реалистички критичари писали, процес стварања реа- 
листичких дела још није био завршен. Они нису има- 
ли пред собом готов корпус дела на основу којег би, 
са сигурне временске дистанце, доносили уопштене 
теоријске судове. Њихова поетика се стварала „у хо
ду”, пратећи дело у стопу, као његов одраз или сенка. 
Стално су се појављивала нова дела која су релативи- 
зовала (негирала или потврђивала) теоријске закључ- 
ке књижевних критичара. Из синхроне перспективе 
лакше су се уочавале разлике него сличности међу по- 
етикама конкретних дела. Оно што je у критици било 
на нивоу описа конкретног текста, касније се уобли- 
чава као теоријска норма којом се више не разликује 
je дно дело од другог, веб једна трупа дела од друге. 
Зато теоријски закључци изречени у књижевној кри
тици немају ону универзалност коју имају у теорија- 
ма књижевности. Они су увек контекстуализовани 
конкретним делом па им уместо универзалности суда 
приписујемо динамичност става. Као такви више ука- 
зују на процесс него на стања у књижевности.

Оно што je обједињавало критичаре и што оправ- 
дава нашу синтагму реалистичка критика нису били 
слични судови или методолошка полазишта веб висок 
степей подударности књижевнотеоријских интересо- 
ван>а. Реалистички критичари су, упркос разликама у 
методама (од биографизма до импресионизма) и вред- 
новањима дела, били заинтересовани за сличне аспек
те текста: однос дело—стварност (мимезис), сврхови- 
тост дела (тенденција), објективност приповедања
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(нарација), типичност књижевног јунака (лик), увер- 
љивост излагања (комггозиција и мотивација), одлике 
жанра, реалистичност стила и језика. Инспирисани 
литературом са фантастичним и хумористичким мо- 
тивима (Глишићем, Сремцем, Матавуљем, Вукићеви- 
ћем), проучавали су и функцију хумора и фантастике 
у књижевности, као што су на једном ширем плану, 
истраживали однос између садржаја и форме. О спе- 
цифичностима критичких интересовања сведочи во- 
кабулар састављен од читавог низа појмова који или 
више нису у књижевнојезичкој употреби или су заме- 
њени новим. Такви су појмови натпис (наслов), ствар 
(предмет, тема дела), замршај и размршај (упоредо се 
јављају и синоними заплет и расплет), позадност (ми- 
ље), стафажа, жижа или центар приче, вештачки раз
мер, органичка целина, приповедачки слог... Значај 
хипотетичке теорије читања настале анализом књи- 
жевие критике не би се притом манифестовао толико 
у реконструкции ранијих знања колико у преиспити- 
вању савремених. У том контексту, чак и критике за- 
борављених или другоразредних критичара какви су 
Пера Тодоровић или Драгутин Илић, могу указивати 
на одређене аспекте текста које савремена критика иг- 
иорише. Будући да Тодоровић и Илић представљају 
две по много чему различите струје реализма, њихова 
марковићевска и вуковска оријентација биће предмет 
наредних студи) а.
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КЊИЖЕВНОКРИТИЧКЕ ТЕМЕ 
ПЕРЕ ТОДОРОВИЋА

Књижевну критику епохе реализма чине дела за- 
снована на различитим естетичким, поетичким и ак- 
сиолошким претпоставкама. Зато се, на основу крити
ке, не може говорити о јединственој поетици или 
естетици у епохи реализма, већ о j единству различи- 
тих поетика и естетика. Посебно место припада књи- 
жевној критици Пере Тодоровића. Циљ рада je да ука- 
же на теоријске домете и књижевноисторијски значај 
те критике упоређујући je са осталим књижевнокри- 
тичким струјањима карактеристичним за другу поло
вину 19. века. Крупно промене које су тада настале у 
књижевности манифестовале су се кроз смењивање 
романтичарског правда новим „реалним правцем у 
животу и уметности”. Основне одлике овог правда 
биле су прокламоване у радовима објављеним 60-их 
година 19. века. У другој фази (70-е године) реали- 
стичка норма се утемељује; у трећој (80-е и 90-е годи
не) у једном новом, модификованом облику она по- 
стаје владајућа; у четвртој (сам крај 19. века) почиње 
да се разграђује и смењује новом.

Књижевна критика Пере Тодоровића може се сма- 
трати обрасцем критике која je обележила књижев- 
ност 70-их година. Да бисмо боље разумели њен зна-
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чај и место, нроучићемо je у контексту критике која 
joj je непосредно претходила (критика Светозара 
Марковића), као и у контексту касније критике која je 
њене основне теоријске претпоставке модификовала 
или оспорила (критика која je обележила књижевност 
80-их и 90-их година прошлог века).

Негативно критике романтичарске књижевности 
учесталије се јавл^ају 50-их година и то у радовима за- 
говорника романтизма1. У жељи да романтичарску 
књижевност учине бољом, они су уочили мањкавости 
постојеће литературе, антиципирали неке особине 6у- 
дуће књижевности и створили основне претпоставке 
за стварање нове рецепције књижевног дела. Промене 
које су настале у њиховом тумачегьу најбоље сведоче 
о нестабилности романтичарске естетске норме и по
треби да се она смени новом. О Марковићевим прет- 
ходницима и претечама реализма, као и о духовној 
клими која je владала у књижевности 50-их и 60-их 
опширније јс писао Миливоје Урошевић2. Он je еле- 
менте реалистичког препознао још у рененпији Буко
ве историјске прозе, као и у тада популарним, хегели- 
јанским тумачењима литературе који су били мета 
Марковићеве критике. Урошевићева студија je врло 
значајна јер указује на чињеницу да je, упркос инова- 
тивности на којој je инсистирала, рана критика (Мар- 
ковий je дефинише као „нову критику”, а њене заго- 
ворнике назива „критичарима реалистима”) имала ду- 
боке корене у српској књижевној традицији. То je сва- 
како један од разлога захваљујући којем je реалистич- 
ка естетска норма могла релативно брзо да се намет-

' О променама које су настале 50-их година у поезији, прози и 
књижевној критици писали су Васо Милинчевић, Душан Иванић, 
Драгиша Живковић. (В. Милинчевић: На раскршћу епоха (српски 
кіьижевни часописи I85D—1860), Вук Караџић, Београд, б. г.; Д. 
Иванић: Српска припови/етка измену романтизма и реализма. 
Институт за књижевност и умстност, Београд, 1976; Д. Живковић, 
Почеци српске књижевне критике, Рад, Београд, 1957).
2 М. Урошевић, Естетичка и кіьижевиокритичка схватапм у 
ерпско/ кіыіжевности 1860—1870, Завод за издаваше уцбеника 
СРС, Београд, 1968.
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не као владајућа. Ова веза између постојеће традици- 
је и нових реалистичких учења уочљивија je из дија- 
хроне перспективе.

Из синхроне перспективе гледано, нова поетичка 
свеет се градила на негацијама и превредноваіьима 
романтичарске као и join увек живе класицистичке 
традиције. Иако je писана по узору на руску критику 
(критику Бјелинског, нарочито Чернишевског, Писа
рева и Добролюбова), не треба joj одузимати књижев- 
нотеоријску оригиналност. Оно што je представљало 
новину првенствено je било оригинално читање Вука, 
прихватање његових ид ej а и прилагођавање захтеви- 
ма нове поетике3.

3 Вук се јавља у новом светлу — не само као родоначелник роман
тичарских, већ и као антиципатор реалистичких тенденција у срп- 
ској књижевности. М. Урошевић, нав. дело.
4 У поређењу са Андром Николићем који je Марковићеве идеје 
прилагодио својим естетичким схватањима, или у поређењу са 
Светиславом Вуловићем који се никада у потпуности није укло
нно у нова критичка струјања, Тодоровићje верно следио Марко- 
вићево учење. Штавише, у појединим сегментима, нарочито оним 
везаним за функцију тенденције у уметничком делу, знатно га je 
упростио, чак и вулгаризовао.

Седамдесетих година јавља се груна писаца која 
наставл>а да дела у духу Марковићевих учења (Андра 
Николић, Пера Тодоровић, Лазар Нанчић...). Њихове 
радове не одликује ид ej но новаторство колико насто- 
јање да раније прокламоване, марковићевске идеје да- 
ље афирмишу, развијају и наметну као владајуће. У 
том контексту Пери Тодоровићу треба придати зна- 
чајну улогу утемељивача Марковићевих идеја и улогу 
једног од најватренијих бораца за нов „реалан правац 
у животу и уметности”4. Kao уредник двају часописа 
— Рад (1874) и Стража (1878) — Тодоровић je био у 
могућности да опширно изнесе ново тумачење књи- 
жевности и њене улоге у развоју друштва.

Будући да су седамдесете године време узајамно 
конкурентних норми — романтичарских и реалистич
ких, опредељеност писаца за реалистичку норму зна
чила je опредељеност за нову, недовољно афирмиса-
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ну књижевност, књижевност која се више ослањала 
на преводе него на домаће ствараоце. У том периоду 
најзначајнија дела реалистичких писаца још нису би
ла написана, а отпор романтичарске генерације био je 
врло јак5. Још увек актуелна, романтичарска традици- 
ја утицала je и на тип тзв. „нове критике” — йолемич- 
ке, идеолошке и антиципаторске.

5 Весна Матовић подсећа да je 1870. г. Лаза Костић, полемишући 
са заговорницма реализма, написао једну од најлепших одбрана 
романтизма у српској књижевности. Костићева студијаје и прва 
теоријска експликација шире, обухватније (не уско утили- 
таристичке) концепције реализма у српској књижевности (Весна 
Матовић, Књижевнотеорцјска схватања u критичарска пракса 
Пере Тодоровића, Прилози за историју српске књижевне критике, 
Институт за књижевност и уметност, Матица српска, Београд, 
Нови Сад, 1984, стр. 177)
6 Негаторски дух писаца карактеристичан je за времс у којем се 
реалистички канон тек конституисао и као најмлађи канон најма- 
ње био уклошьен у књижевну традицију.

Како je настајала у периоду када су романтичар
ске конвенције приповедања још чиниле владајућу 
норму, нова критика je била изразито полемички ин- 
тонирана. Чланци Певање и мишљење (С. Марковић) 
и Уништење естетике (П. Тодоровић) илуструју та- 
кве тврдње6. Ипак, полемичка интонираност није би
ла обележје целокупне критичке активности раних 
критичара. Характеристична а je за теоријске радове 
у којима се расправл-а о неком општем кіьижевном 
проблему — односу уметности и стварности, функци- 
ји књижевности, зиачају који има (такви су Тодорови- 
ћеви чланци Уништење естетике, Књижевна писма, 
Посласіпице и насушни хлеб, Реализам u песни- 
штво...), него за књижевнокритичке (Тодоровићеве 
критике П. Меримеа, В. Игоа, Еркмана-Шатријана, 
Мите Поповића, Ј. Ј. Змаја, Д. Медића...). У теориј- 
ским чланцима Тодоровић je радикалнији у закључ- 
цима. Његове тезе о превласти тенденције над оста- 
лим елементима дела, или о небитности форме у по- 
ређењу са садржајем, или о ирелевантности естетске 
функције биле су знатно модификоване, често и оспо-
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рене у приказима појединих писаца. Чак и у делу чи- 
јим насловом потенцира један радикалан став — уни- 
штење естетике — Тодоровић своје закључке не апсо- 
лутизује. Штавише, он се ограђује истичући да посто- 
je много боље реалистичке теорије књижевности, али 
да он прихвата идеје Чернишевског (прецизније Пи- 
саревзьеве интерпретације Чернишевског) јер су оне 
за српску књижевност тренутно најприхватљивије7. 
Циљ рада, наравно, није био толико у оспоравању са
ме естетике колико у оспоравању романтизма. Зато, 
при процени Тодоровићевог дела треба стално имати 
на уму контекст у коме се noj едино ид ej о јављају.

7 „Но кад овде велимо да je поменуто дело (Естетски односи 
уметности према стварности — прим, аут.) застарило, то разуме- 
мо да je застарило према реалистичким погледима на естетику ко- 
ju су се у последним годинама развили код најнапреднијих европ- 
ских мислилаца, али за нас Србе оно je још увек врло сувремено, 
јер код нас нема израђених погледа ни на много насушнија пита- 
ња...” (Пера Тодоровић, Уништење естетике... стр. 160)
8 Пера Тодоровић, Кіьижевна писма VII, СКК V, стр. 208.

Идеолошки аспекти нове критике произлазили су 
из новог схватања књижевности, њене функције и ње- 
них циљева. У радовима социјалистички оријентиса- 
них писаца расправе о друштвеној корисности дела су 
биле опште место. Књижевност се тумачила као ду
ховна делатност коју треба интегрисати у свакоднев- 
ни живот не одвајајући je од других прагматичких де- 
латности. Реализам стога у почетку није означавао 
књижевни правац, већ ново, научно засновано схвата- 
ње живота које треба да прожме сваку људску актив
ност. (Отуда се нише о „реалном правду у животу и 
уметности”.) Писац, по мишљењу критичара, мора 
бити „човек од начела” који ће знати „шта (треба) 
проповедати, чему тежити, против чега се борити”8. 
Заснована на оваквим претпоставкама, рана критика 
(мање књижевна, а више идеолошка) у први план je 
истакла питанье „чему дело служи” занемарујући про- 
учавање начина на које je дело написано. Успела књи- 
жевна дела су се често поредила са научним студија-
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ма (нпр. дело Чернишевског Шта да се ради назива 
се социјалним списом) те им се тиме придавало зна- 
чење које она нису могла да имају. Књижевност се ту
манила као активна духовна сила („учитељица дру- 
штва”, „покретачица друштвеног напретка”9) која мо- 
же обликовати друштвеноисторијску свеет и усмера- 
вати je у одређеном правду. Значајна друштвена уло
га се придавала и критичарима. По мишљењу Тодоро- 
вића критичар треба да открије и просуди „поглед на 
свет” који писан износи у делу. При тој процени он се 
мора позвати на јестественицу, социјалну науку, по- 
литичку историју.. ,10 Оваквим приступом критика се 
претварала у орган политичке борбе и уместо о увер- 
љивости j унака, мотивисаности радње, композицији 
дела, расправљала je о актуелним политичким про- 
блемима. Индикативне су (некњижевне) примедбе ко- 
je су се упућивале писцима да „не познају економске 
законе капиталистичког начина производив”, „исто- 
риски значај социјалне револуције”, „потребе наро
да”.11

9 Пера Тодоровић, Књижевна писма VI, СКК V, стр. 203.
Ю Пера Тодоровић, Уништење естетике, СКК V, стр. 184.

Пера Тодоровић, Коломба... /7. Мериме, Стража, 1878, 1, стр. 
148; Пера Тодоровић, 23. роман В. Игоа, Стража, 1878, 1, стр. 152.
12 Пера Тодоровић, Уништење естетике, СКК V, стр. 159.

Стављање књижевног дела у шири друштвено- 
културни контекст, одразило се на тумачење самог 
стваралачког процеса и на ново схватање онтоло- 
шког, телеолошког и аксиолошког статуса дела. Сле- 
дећи идеје Марковића, Пера Тодоровић je негирао po- 
мантичарску теорију о песничком генију и улози фан- 
тазије у стваралачком процесу. „Творалачка сила 
фантазије врло je ограничена, она може само да ком- 
бинира упечатке к oj и се добијају у животу”12. Ова
квим схватањем, машти се у процесу стварања прида- 
вао секундарни значај. Писало се да она ствара магло
вите представе о свету и омета читаоце да тај свет ра- 
зумски и научно објасне. Јунаци су морали бити реа-
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листични, заплет увек вероватан, а расплет очекиван, 
фантастична мотивација се изједначавала са немоти- 
вацијом, посебност јунака са његовом неуверљиво- 
шћу, а драматичност приче са бизарним „грамзањем 
за ефектом”. Оваква запажања илуструју критике ко- 
je су писцима прича са фантастичним мотивима упу- 
тили Љ. Каравелов, С. Марковић, П. Тодоровић, А. 
Николић.

Поред идеје о примарној друштвеној функцији 
уметности, друга ид ej а која je битно профилисала 
критику реалиста и имала велике гюследице на тума- 
чење и вредновање текста, односила се на миметичку 
функрију дела. Све до и oj аве С. Марковића ова ид ej а 
се спорадично јављала у књижевним радовима — 
углавном у критикама на дело Ј. Игњатовића. Сам Иг- 
њатовић у Погледу на књижество пише о значају со- 
цијалних тема, којима се за разлику од историјских, 
описује савремени живот13. Овај чланак објављен 
1857. г. можемо сматрати првим програмским пропа- 
гирањем „миметичких тема” (свакодневица обичних 
j унака), али не и миметичких схватања. То je стога 
што суштина реалистичког тумачења мимезиса не 
може бити у хумористичком већ озбиљном, што je 
могуће објективнијем, приступу темама из свакоднев- 
ног живота. У чланцима Певање u мишљење, Реал- 
носту поезији, Уништење естіетике први пут су пре- 
цизно дефинисане основне поставке миметичке тео- 
рије књижевности. С. Марковић, а потом и Тодоро- 
вић, идеју о подражавалачкој функцији уметности 
преузимају из дела Чернишевског Естетски односи 
уметности према сиіварности у к oj ем се образлаже 
теза: „Леп je онај предмет који показује на себи живот 
или подсећа на живот”14. Овај често преписиван ци
тат врло je значајан јер говори о новоуспостављеној

13 Јаков Игњатовић, Поглед на кѣижество, ЛМС, 1857, 96, стр. 
141-170.
14 Николај Чернишевски, Естетички обноси уметности према 
стварности, Естетички и књижевно-критички чланци, Култура, 
1950, стр. 13.
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хијерархији — на првом месту се налази стварност, а 
на другом књижевно дело.15 Притом није свака ствар
ност требало да буде предмет песничког подражава- 
ња. Марковићеви следбеници су предност давали 
друштвеној стварности, што се на плану текста одра- 
зило на популаризовање социјалних тема и оспорава- 
ње раније популарних романтичарских (љубавних и 
родољубивих тема)16. Актуелним се сматрају теме ко- 
je описују „крупне noj аве у друштву”, „интересне ва- 
жне стране човека”, „велика питања науке”, „борбу 
против незнања и суЈеверја”, „положај радничке кла
сс”, „значај научних открића”, „неопходност социјал- 
не револуције”, „питање женскиња”17... С обзиром на 
идеолошку (не књижевну) мотивацију писца разу- 
мљиво je што набројане теме више наличе називима 
поглавља у неком научном спису него изборима тема 
из конкретних књижевних дела.

15 Тодоровић цитира Чернишевског: „Слика у поетском произво
лу стоји у таквом истом одношају спрам живе слике на јави, у 
стварности, у каквом одношају сто)и гола реч спрам предмета ko
ju означује — по стека слика, дакле, није ништа до бледо и слабо 
наговешћавање на стварност, на живот.” {Уништеѣе естетике, 
стр. 173).
16 „Навика да се описује љубав и вечито љубав, наводи поете те 
заборављају да живот има и других много интересних страна за 
човека.” (Пера Тодоровић, Уништеѣе естетике, СКК V, стр. 
182).
17 Цитати су узети из чланака С. Марковића Певаѣе и мишлесье, 
П. Тодоровича Уништеѣе естетике и А. Николића Жил Верн у 
српском йреводу.

Популаризујући друштвене теме, социјалистички 
оријентисани писци прошир или су примену мимезе и 
указали на j сдан врло подстицајан, мада недовољно 
искоришћен комплекс тема у српскоЈ књижевности. 
Мана je што су својим тематским редукционизмом 
(потенцирањем социјалних тема) истовремено и ко- 
чили развој српске прозе. Он je више био изражен у 
радовима Пере Тодоровића или Лазара Нанчића, а ма
ше у критикама Андре Николића.

Не би ли умањио j аз између субјективног ауторо- 
вог виђења света и објективне слике друштвене
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стварности, Тодоровић je, као и већина социјалистич- 
ки оријентисаних писаца, следио линију Марковиће- 
вих учења, залажући се за теорију што вернијег по- 
дражавања стварности. Објективна слика стварности 
искључивала je дидактичке интенције писца, те се ти- 
ме реалистичка поетика нашла у сукобу сама ca со- 
бом. Да би се разумела ова „унутрашња тензија” из- 
међу суштине и сврхе реалистичког дела, треба има- 
ти у виду чињеницу да критичари реалисти појмове 
мимезиса и тенденције нису сматрали контрадиктор- 
ним већ конвергентним појмовима. Андра Николић je 
писао о „образујућем и васпитавајућем” утицају при- 
поведака које говоре о „живим људима сувременог 
друштва” као о „трајној вредности” дела18.

18 Андра Николић, Виенац, Jaeop, Књижевни радови, СКЗ, 1938, 
стр. 94.
19 „Истински поета, пре но што се прихвати пера, увек ставља се
би и решава питање: какав користан циљ треба да достигне сво
дом песмом, какву истину да узме у одбрану, какву глупост и 
сметњу напретка треба да нападне, да одбије...” (П. Тодоровић, 
Уништеѣе естетике, Српска књижевна критика V, стр. 179).

Идеја о тенденции као пратећем елементу миме- 
зе, л ако се доказивала на теоријском плану. Међутим, 
чим би се нашли на „терену” конкретног дела, крити
чари су престајали да je доследно следе. При анализи 
конкретних дела Тодоровић je више пажње посвећи- 
вао дидактичком ефекту исприповеданог него њего- 
вој миметичкој експресивности. Притом, њега није 
занимао начин књижевног обликовања одређених 
ид ej a, њихова нераскидива повезаност с осталим еле- 
ментима текста, већ идеја сама no себи, њена актуел- 
ност и сагласност са савременим идеолошким учењи- 
ма. У његовим критикама тенденција се проучава ви
ше као идеолошки него као књижевни феномен, више 
се потенцира њена друштвена него књижевна функ- 
ција19. Како je правил ноет идеје (њена усклађеност са 
ставовима критичара — политичким, етичким, еко- 
помским) постала најзначајнији показатељ вредности 
дела, осталим елементима текста (нарацији, језику,
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композицији, ликовима), свему ономе што се дефини- 
сало као „техничка страна приче” придат je споредан 
значај. Тодоровић, веран Марковићевим погледима, 
пише: од форме у којој се појавље предмет реали
ста траже само то да та форма не смета појављивању 
унутрашњих вредности и добрих свој става предме
та.”20

20 Исто, стр. 175.

Истицање садржаја у први план имало je утицаја 
на тумачење осталих елемената текста. Лик се тума
нно као носилац идеја, предност се давала заплетима 
заснованим на сукобу идеја (не људи), популаризовао 
се нов тип мотивације. Расправа о мотивисаности или 
немотивисаности дела, за следбенике Марковићевих 
идеја, није била само чињеница од књижевног знача- 
ja. Она je истовремено откривала опредељености пи
сца за позитивистичку или метафизичку филозофију, 
за религиозан или научай поглед на свет, за конзерва- 
тивни романтичарски или савремени реалистички 
правац. Веровање да божја воља или судбина детер- 
минишу човекове поступке, није се могло уклонити у 
позитивистичко виђење света. Не би ли доказали ис
правност својих ставова, критичари су се често пози- 
вали на научне ауторитете и ванкњижевним разлози- 
ма аргументовали нужност новог реалистичког моти- 
висања. Прогласивши дела у којима je митолошка, ре
лигиозна и фантастична мотивација доминантна — 
немотивисаним, они су предност дали социјалној мо
тивации.

Промене су настале и у тумачењу жанра. Критича
ри реалиста су већ 70-их година оспорили класици- 
стичко тумачење жанра као трансисторичне катего- 
рије, као скупа обавезних литерарних конвенции а ко- 
je у неизмен-еном облику преноси једна генерација на 
другу. Залагали су се за корените промене унутар 
жанровског система, за потискивање лирике са књи- 
жевноисторијске сцене и нове прозне облике. Смењи- 
вање песничког израза (по речима Тодоровића „дети-
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њастог и наивног”) — прозним („зрелим и науч- 
ним”21) последица je одбацивања једне од поетичких 
конвенција на којима се темељила романтичарска по- 
етика. На дну жанровске лествице сада се налазила 
поезија, а на њеном врху „књижевност слита са нау- 
ком”22.

2' Пера Тодоровић, Певани/а Змај Јована Јовановића, Стража, 
1879, 2, стр. 107.
22 Антипропаганда поезије одразила се на слабљење песничке 
продукције. (Васо Милинчевић, Поези/а — ретко цвеће у „Мла- 
дој Србадији", Из старих ризница, Рад, Београд, 1978, стр. 266)

И у тумачењу функције језика долази до крупных 
промена. Иако се проблемом језика следбеници Мар- 
ковићеве критике нису посебно бавили, на основу њи- 
хових узгредних коментара може се закључити да ее 
језичка активност раних реалиста усмерила ка јачању 
миметичке уверљивости исприповеданог и ка богаће- 
њу књижевног језика лексемама из комуникативног 
језика. Како je прозни говор био ближи свакоднев- 
ном, разумљива je, с аспекта језика гледаио, оријенти- 
саност критичара ка прозним жанровима.

Подударности у тумачењима суштине и сврхе 
уметничког дела, као и његове поетике, указују на 
сличай метод интерпретације књижевног дела у кри- 
тици писаној крајем 60-их и током 70-их година. (Ова 
сличност je, наравно, характеристична за радове со- 
цијалистички оријентисаних критичара. Не треба гу
бити из вида да су постојала и другачија критичка 
струјања — опозитна и оригинална. Довољно je подсе
ти™ се на радове Лазе Костића или Светислава Вуло- 
вића.)

Промене су настале 80-их година. Тада се јављају 
нове генерације писаца и оснивају часописи који су 
имали првенствено књижевне претензије. У радовима 
М. Савића, М. Цара, Ј. Храниловића, Б. Петровича, М. 
Шевића, Д. Илића, извесне поетичке претпоставке 
Марковићеве поетике се преиспитују, неке и експли- 
цитно оспоравају, али се join увек не излази из окви- 
ра реалистичке поетике и естетике. Да би се уочиле
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разлике које су се десиле за непуну деценију, прела
ском са идеолошке на књижевну критику, довољно je 
упоредити књижевнокритичка тумачења тенденције, 
подражавања, значаја садржаја и форме, улоге књи- 
жевног дела, значаја естетске функције.

Насупрот „критичком”, „натуралистичком”, „си- 
ровом” реализму, дефинишу се претпоставке иовог 
„лирског”, „поетског” или „класичног реализма”. 
Овакве атрибуте налазимо у радовима Милана Јова- 
новића, Павла Марковића Адамова, Јована Хранило- 
вића23. Основне теоријске претгюставке поетског реа
лизма у директној су супротности са „реалним прав- 
рем у животу и уметности”. Опредељеност писана за 
Тургењевљеву поетику и одбацивање Золиних ид ej а о 
експерименталном роману, најбоље сведоче о новим 
интересовањима писаца. Од писаца се очекује субли- 
мирано (не документаристичко) приказивање ствар- 
ности којим би се разоткривале лепе и добре (не толи- 
ко истините) стране живота, те тако истовремено 
остваривао и дидактички и естетички (не само дидак - 
тички) ефекат на читаоце. Деведесетих година појмо- 
ви фотографиј а, имитација, чешће су се негативно не
го позитивно тумачили. Бошко Петрович у студији 
Натурализам и његов утицај на најновију српску 
књижевност врло аргументовано образлаже тезу о 
неодрживости „теорије имитације”24. Поред утили
тарно све чешће се помиње и „естетска корисност де
ла” (појам je преузет из студије Д. Илића25) и преци- 
зно се дефинише природа естетског доживљаја (М. 
Савић пише: „Сваког оног који уме објектом да изра- 
зи стање свог осећања, и то тако да мене тај објект не

23 Марко Цар, Треба ли ба нам je књижевност патриотична, 
ЛМС, 1890, 162, стр. 58—68; Јован Храниловић, Правац савреме- 
не прийоветке и Симо Матавуљ, Јавор, 1892, 18, стр. 284; П. М. 
Адамов, Шест приповедака Л. К. Лазаревича, Стражилово, 1886, 
34, стр. 1219.
24 Бошко Петровић, Натурализам и іьегов утица/ на на/нови/у 
српску књижевност, Нада, 1896, 21, стр. 408.
25 Д. Илијћ, Ли/епе в/ештине у матери/алистичком схватаіьу, 
Нада, 1898, 11, стр. 164.
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вара, да пређем у оно исто осећање, на мене дакле жи
во упливише, зовем ja песником.”26) Извесне конвен- 
ције романтичарске поетике осамдесетих година по- 
ново почињу да се афирмишу. Нарочито полемични 
су били чланци Драгутина Илића у којима се Марко- 
вићева литерарна схватања из основе преиспитују. 
Поново се истине значај маште у стваралачком проне
су, а уместо натуралистичког приказивања писцима 
препоручу] е стилизовано сликање стварности. М. Са- 
вић саветује писце да грађу пропусте кроз „душевно 
цедило”, а Б. Петрович да га „прекале” „индивидуал- 
ним схваћањима”, „темпераментом и фантазијом”27. 
Формалним обележјима дела тзв. „техничкој страни 
приче” чији се значај раније негирао, сада се придаје 
ново значење. М. Савић пише: „Та у начину приказа, 
у оном: како се описује, лежи права уметност”28, а М. 
Цар радикално тврди: „У умјетности je облик све, са- 
држај ништа”29. При анализи књижевног дела и даље 
се у први план ставља тенденција, али се више не де
финише вредност приче само на основу ње. Проучава 
се ид ej а не сама по себи, већ у контексту осталих еле- 
мената приче. Писци учесталије пишу о чисто књи- 
жевним проблемима: нарацији, композицији, „уну- 
трашњој и спољашњој мотивацији”, „позадности”...

2^ М. Савић, Летѣе вечери, М. Ћ. Милићевић, ЛМС, 1881, стр. 
131.
27 Б. Петровић, исто, стр. 408; М. Савић, На селу и прелѵ, ЛМС, 
1903, 219, стр. 98.
28 М. Савић, Баѣско злато, Л. Гаврилович, ЛМС, 1895, 182, стр. 
142.
29 О овим променама писао je Душан Иванић (Кѣижевна крити
ка, Српски реализам, Матица српска, Београд, 1996, стр. 149).

Посебну пажњу треба придати рецепцији историј- 
ске прозе у овом периоду. Историјска проза, писана у 
духу романтизма, није могла дестабилизовати реали- 
стички жанровски систем, јер je постојала мимо њега 
и упоредо с њим. Њена популарност више сведочи о 
неусаглашености критичких критеријума и коегзи- 
стирању узајамно конкурентних књижевних норми
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него о њиховом оспоравању и превладавању. Крити- 
чари су 80-их и 90-их година, инспирисани новим 
историјским романима, писали о „модерном” или „на- 
ционалном” романтизму као нужној оријентацији пи
сана који су у доба „другог правца” (Марковићевог 
„натуралистичког”) стварали дела која су могла да 
„угасе душевну жеђ читалаца”.30 Ни „модерни роман- 
тизам”, ни „поетски”, „лирски” реализам нису могли 
да наруше реалистичку норму приповедања која се 
80-их и 90-их година у потпуности стабилизовала и 
послала доминантна. Штавише, они су били сведо- 
чанство њене стабилности.

^0 Драгутин Илијћ, Лијепа вјештина у митери/алистичком схва- 
таѣу умјетности, Нада, 1899, 11, стр. 164.

До дестабилизације je дошло почетком 20. века. 
Реалистичка норма почиње да се разграђује јер се по- 
Јављују нови писци и нови критичари. Многи елемен- 
ти које су ранији критичари прогласили непожељним, 
сада постају носиоци нових естетских вредности. Ти
ме, у рецепцији књижевних дела, престаје доминаци- 
ја реалистичке поетике приповедања. У тежњи да 
очувају status quo у књижевности „закаснели” реали
ста (П. Лагарић, Р. Врховац, М. Шевић) у делима но- 
ве генерације писана (С. Ранковића, Б. Станковића, Р. 
Домановића, И. Ћипика, М. Будисављевића) трагали 
су за конвенцијама приповедања препознатим у дели
ма реалиста. Хипотетички мод ел приповедања који се 
у радовима ранијих критичара формулисао на основу 
самог текста, сада je постао „рецептивни клише” који 
je отежавао препознавање естетских вредности нове 
прозе. У њој су доминирали елементи које су реали- 
стички критичари прогласили непожељним: негати- 
ван јунак, симболична или фантастична мотивација, 
хумористичка, сатирична или иронична стилизација, 
песимистично виђење света, нов тип нарације засно- 
ван на доминациЈИ интроспекције и унутрашњег мо
нолога, атомистичко и аналитичко виђење света (уме
ете слике објективне друштвене стварности приказу-
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je ce субјективан доживљај света) и још читав низ 
других елемената који су дестабилизовали реалистич- 
ку поетику приповедања. Мали број критичара je пре- 
познао вредности нових дела и писао о „новим звуци- 
ма” (М. Цар) или „новим засебним струјањима” у срп- 
ској књижевности (М. Савић). Већина je остала верна 
добро познатим конвенцијама приповедања и већ 
устаљеном хоризонту очекивања.

Без обзира на идеолошку скученост, раној реали- 
стичкој критики не треба оспоравати њен књижевно- 
историјски значај. Критика писана 70-их година у ду
ху Марковићевих учења унела je новине у вреднова- 
ње књижевне традиције, успоставила нове хијерар- 
хијске односе међу жанровима и створила нову чита- 
лачку публику к oj а се разлиновала својим очекивањи- 
ма од старе романтичарске. Савремено проучавање 
критике из друге половине 19. века указује на значај 
овог поетичког наел eh а и његов утицај на касније ин- 
терпретације књижевног дела.
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КЊИЖЕВНОКРИТИЧКЕ ТЕМЕ 
ДРАГУТИНА ИЛИЋА

Књижевнокритички радови Драгутина Илића на
стали највећим делом у периоду 1885—1920. објављи- 
вани у часописима Летопис Матице српске, Стра- 
жилово, Преодница, Бранково коло, Босанска вила, 
Нада, Зора могу се тематски разврстати у три трупе:

а) књижевноисторијски,
б) књижевнотеоријски и
в) књижевнокритички у ужем смислу.
(Подела je условна, будући да се најчешће у истим 

текстовима анализирају сва три аспекта књижевног 
дела.)

а)
У радовима Књижевна писма, Роман у Срба, Но- 

вије песништво у Срба, Наше песништво, Нови тип 
у нашој књижевности проучавају се процеси у срп- 
ској књижевности и дефинишу периоди кроз које je 
прошла. У њима je аутор прецизно дефинисао своја 
онтолошкотелеолошка схватања уметности ближа да- 
љој романтичарској него непосредној реалистичкој 
књижевној традицији. За разлику од Светозара Мар- 
ковића који афирмише реалан правац у књижевности 
и одбацује идеализам, Илић уметност тумачи као ма- 
нифестацију народног духа и заговара „модеран ро-
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мантизам”. Уметничка дела посматра као различите 
облике испољавања колективног духа („да се индиви- 
дуалиост, субјективност појединца у општој целини 
изгуби”1), а развој уметности доводи у директну везу 
са развојем општих идеала. Taj идеал „вечит и иемен- 
љив... у који се стапају све потребе и чежње човеко- 
вог духа” у религији je Бог, а у уметности лепо2.

1 Цензор (Драгутин Илић), Књижевна писма 77, Бранково коло, 
1896, стр. 1270.
2 Кѣижевна писма 7Ц Бранково коло, 1897, стр. 1199.
3 Кѣижевна писма 77, Бранково коло, 1896, стр. 1269.
4 Трагови праидеја у кѣижевности, Нада, 1898, бр. 17—23; О 
узроку опадања народне појезије, ЛМС, 1883, стр. 1—22.
3 Кѣижевна писма /7, Бранково коло, 1896, стр. 1269.

Довођење уметности у везу са општим идеалима, 
има и естетске импликације: што je субјективно више 
потиснуто, прецизније усклађено са општим идеалом 
— слободом у држави, моралом у друштву (породи- 
ци), вером у цркви — тим je ближе ид ej и лепог3. На
родна књижевност као „рефлекс преживјелих мисли, 
ocehaja и доживљаја” (њој je лепо иманентно) постаје 
највиши естетски идеал коме треба стремити. Она у 
себи истовремено чу в а трагове прайд ej а (пониклих 
j ош у периоду фетишизма, себеизма или политеизма), 
ал и je и мерило душевног развита народног, огледало 
„на каквом je ступњу морал домаћег и јавног живота 
био”.4

Шест периода у развоју српске књижевности, по 
мишљењу Драгутина Илића, представљају шест етапа 
у развоју народног идеала. У Књижевним писмима 
која су излазила у Бранковом колу, он их прецизно де
финише одређујући време њиховог трајања, основне 
особине и главке представнике. Прелазећи преко пе
риода у којем се паралелно са јачањем државе, дина- 
стије и цркве стварала њима подређена средњовеков- 
на књижевност, задржава се на „псевдокласицизму” 
или добу „лажних идеЈала” препознатљивом у имита- 
цијама туђих узора, „кварежи и мртвилу језика”, не- 
искреној, неуверљивој поезији.5 Период свитања до-
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води у везу с јачањем националног духа и „рацијонал- 
не философије” и посебно писмо (студију) посвећује 
Доситеју Обрадовићу6. Највећи стелен јединства на- 
родних и уметничких идеала види у периоду препоро- 
ђаја, у делу Вука Караџића. Илуструјући примерима 
значај народне епике у неговању и развијању идеала 
слободе, и лирике у развијању етичких „нацијонално- 
патријархалних идеала”, Илић je као највећи узор ис- 
такао народны правац у књижевности. Пад општих и 
естетичких идеала везао je за седамдесете године про- 
шлог века, доба „шовинистичко-револуцијонарне 
омладине” и стваралаштва Абердара, Мите Попови- 
ћа, Мите Петровића.7 Даље пропадање „естетичног 
укуса”, „знаке декадентства и сецесије” препознавао 
je у чланцима С. Марковића, П. Тодоровића или у 
„поезији моменталног расположења” Јаше Томића8, а 
враћање правим идеалима Вукове омладине у делова- 
њу дружине Побратимство, која je од 1880. г., под 
утицајем Трифуна Шкорића, критички преиспитала 
Марковићева естетичка схватања9. Настављачима ву- 
ковске традиције Илић je сматрао не само романти- 
чарске писце (Бранка Радичевића, Ћуру Јакшића, Jo- 
вана Илића) већ и реалистичке, па су у том контексту 
разумљиве похвале М. Глишића, Л. Лазаревича, Ј. Ве- 
селиновића, С. Сремца, С. Матавуља. Већина ових 
писаца била je предмет посебних радова у којима се 
величина њиховог творачког духа доводила у пропор- 
ционални однос ca j единством и снагом народног иде
ала израженог у делу.

$ Илић je једно писмо посветио писцу који je „истргнувши књи- 
жевност испред црквене контроле прокламовао народну мисао на 
много широј и потпунијој основи... једне крви, једногјезика, без 
разлике вероисповести”. Досите/, Бранково коло, 1897, III, стр. 
1389, 45, стр. 1431.
7 Кѣижевна писма Ill, Бранково коло, 1896, стр. 1295.
$ Дахматериализма..., стр. 1071 — 1080; Лијепа вештинау мате- 
ри/алистичком схватаѣу, Нада, 11, стр. 164—166.

Под травом заборава, Бранково коло, 1898, IV, бр. 48, 1524, бр. 
49, стр. 1556.

Вуков правац je у Илићевом делу постао синоним 
за националну књижевност, писану са девизом „о на-
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роду и за народ”, пример исправне оријентације писа- 
ца. Постоји извесни анахронизам у оваквом ставу јер 
се из а Вукових начела крила прикривена борба са 
псеудокласицистима одавно побеђеним и истиснутим 
са књижевноисторијске сцене. Илић je, врло тенден
циозно, аргументе који су били валидни у борби про
тив псеудокласициста искористио у борби против со
циалиста, „материјалиста” (представљених као заго- 
ворника страних узора, страних критеријума вредно- 
вања, ненационалне оријентације). Притом je преви
део, намерно или случајно, везу између Вука и С. 
Марковића или Марковића и српских реалистичких 
писана о којимаЈе афирмативно писао10. (Тако je нпр. 
негирао Марковићев утицај на Глишића а преувели- 
чавао Гогољев.)11

Савремени читалац се тешко може одупрети ути- 
ску да су Илићева тумачења Марковићевих учења 
тенденциозна, заснована на погрешним премисама и 
честим радикализацијама. (Марковићеву тезу о „реал- 
ном човеку” Илић трансформише у тезу о несвесном 
човеку подређеном најбаналнијим потребама; одба- 
цивање романтичарске естетике тумачи као одбаци- 
ван>е естетике уопште, умањује утицај Марковића на 
српске реалистичке писце...). Из дијахроне перспек
тиве, разлике између њихових критика се умањују а 
сличности постају израженије (обе критике полазе од 
утилитаристичке концепције уметности; идеолошки 
су обојене; наивне у процењивању сопствене моћи; 
радикалне у закључцима; полемички интониране)12.

„Реализам се јавио пре Светозара и без њега. Ни Игњатовић, ни 
Љубен Каравелов нису били следбеници и де) а Марковићевих 
онако исто као ни М. Глишић, Л. Лазаревић, Ј. Веселиновић, С. 
Матавуљ и остали. Др Јован Скерлић, Исторцја нове српске кіыі- 
жевности, Сриска књижевна критика V, Нови Сад, Београд, 
1987, стр. 421.
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б)
Мада су Илићева књижевноисторијска тумачења 

заснована на модификованим хегеловским идејама о 
општем идеалу и колективном духу анахрона, она су 
била идеална идејна подлога за превредновање и 
афирмисање романтичарске традиције, као и за укљу- 
чивање романтичарских конвенција у реалистички 
систем. Својим поетичким становиштима и ревалори- 
зацијом вредности које су у периоду програмског ре
ализма биле потиснуте у други план, Илић се уклопио 
у нова књижевнокритичка струјања.

Појмови модеран романтизам, класични реализам, 
идеални реализам, поетски реализам одомаћили су се 
у српској књижевности 80-их година у радовима Д. 
Илића, П. М. Адамова, Ј. Храниловића, М. Цара... 
Њима се није негирала реалистичка норма већ су се 
откривале неке општије претпоставке на којима почи- 
ва и тиме се повставала њена применљивост. Нов по- 
етички курс манифестовао се кроз: модификацију ми- 
метичке и утилитаристичке теорије књижевности, 
жанровска преуемераван>а, превредновање романти
чарске књижевне традиције, анализу форме.

Модификације миметичке теорије приметне су у 
новој тематизацији (избору тема из историје, мита, 
оријентална тематика) и у тумачењима начина књи- 
жевног обликовања. Писало се да књижевник фото- 
графише, прецртава, пресликава, копира, имитира, 
репродукује, слика, улепшава, доцртава, боји, идеали- 
зује стварност. Ови појмови нису имали синонимно 
значење већ су својим семантичким нијансама преци- 
зирали интензитет и тип аналошке везе ко) а постоји 
између дела и стварности. Једни означавају трансми- 
сионе релације засноване на пронесу изједначавања 
текстуалног и стварносног, а други, трансмутациони 
(какви су и Илићеви) потенцирају њихово разједнача- 
вање (улепшавање, идеализовање, бирање типичног). 
Притом, представници нових струјања (Савић, Хра- 
ниловић, Илић) у идеализацији стварности више нису
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видели естетску мањкавост дела. Илустративна je 
Илићева позитивна рецепција Шапчанинове и Адамо- 
вљеве прозе у којој се „снимци очију” замењују 
„снимцима душе”.13

Паја МарковыЙ Адамов, Босанска вила, 1897, 12, стр. 97.
14 Лц/епа вегитина у матерц/алистичком схватаіьу уметности, 
стр. 165.
15 Исто, стр. 166.
16 Пайщица Јакова Игњатовића, Српска књижевна критика V, 
стр. 394.

Негиранье тенденциозне књижевности подређене 
дневним интересима, често у Илићевој критици, није 
значило напуштање утилитаристичке теорије уметно- 
сти као што ни истицање идеје лепог као основне спе
цифичности уметничког дела, још увек није било при- 
знање њене аутономности. Д. Илић je поред „нрав- 
ствене” истицао и „естетичку корисност” дела и тиме 
заправо проширио домете утилитаристичке концеп- 
ције уметности са етике на естетику („не само да се 
корисно не противи лијепому, него се и условљава у 
лијепом”14). Поређењем уметности с игром, био je на 
трату модерних интерпретации, али само на трагу. 
(Уместо о креативном, еманципаторском елементу, 
писао je о забавном и несвесном у уметности.15)

Илићева генолошка запажања део су ширих инте- 
ресовања реалистичких критичара који су редефини- 
сали одређење жанра популарно у класицистичким 
теоријама књижевности, извршили нову диференци- 
јацију и хијерархизацију постојећих облика и створи
ли стабилно генеричко поље. Класицистичко схвата- 
ње дела као целине створене по унапред прописаним 
правилима, Илић je сликовито поредио са затварањем 
жива човека у мртвачки сандук.16 Новина није толико 
у његовом увиђању динамизма жанровских структура 
колико у тумачењима узрока њихове динамичности; 
ти узроци могу бити некњижевне природе (животна 
грађа иницира нов садржај, а он нову форму) и књи- 
жевне (компликованије уметничке форме, роман
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нпр., настају тек пошто се мање компликоване савла- 
Дају).

Знатно више пажње реалиста су посветили хије- 
рархизацији књижевних жанрова. Уместо романа, на 
врху генолошке лествице у српској књижевности на
шла се приповетка. (У чланку Максим, Илић набраја 
романе наших најзначајнијих писаца запажајући да су 
неки остали недовршени а неки нису успели да „над
расту форму приповетке”; Веселиновићеву Сељанку 
одређује као „етнографскобијографску приповетку”, 
Хајдук Станка као „приповетку са романтичним по- 
четком, који се уметнички склон од половине распада 
у анегдотску грађу за уметничку причу или роман”, 
Суботићевог Калуђера као „романтичну бијографи- 
ју”, а Сремчеву Лимунацију као „бијографску сатиру 
у облику приповедачком”.17) Како je недостатак ро
мана био један од највећих дестабилизационих факто
ра реалистичког жанровског система, одговори на пи- 
тање зашто овај типично реалистички жанр није по- 
стао доминантан постали су учестали. Илић je писао 
о:

Максим, Бранково коло, 1897, III, стр. 184.
Роману Срба, Виенац, 1898, XXX, стр. 760.
Потница, стр. 394.

1. недостатку стручније уметничке спреме;
2. приповеци, која као „нижи облик по умјетнич- 

ком склону" претходи роману и која „није још исцр- 
пла живот у главнијим формама”;

3. романескној традицији која није развијена na 
писци немају довољно узора у националној кљижев- 
ности.18

Заступао je тезу да сеоски живот може послужити 
као романескна грађа ако je писан талентован и поле- 
мисао са критичарима који су недостатак романа об- 
јашњавали спором урбанизацијом и неразвијеним 
друштвеноисториј ским приликама.19

У Илићевим жанровским хијерархизаниј ама зна- 
чајно место се придавало лирири и драми. ?ел-а 3. Во-

17
18
19
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повић пише да се 80-их година врши реформа лирске 
поезије, оживљава приповетка у стиху, обнавља па- 
тријархална поезија, ствара модерна драма и у тим 
жанровским померањима види значајан удео Д. Или- 
ћа.20

20 Реља 3. Поповић, Драгушин У Илијћ, Венац, Београд, 1926, II, 
стр. 138.
2' Приповијетке из црногорског живота Луке JoKoeuha, Бранко- 
во коло, 28, 1896, стр. 887.

Ревалоризација лирског и драмског начела одра- 
зила се на тумачења значаја књижевног облика. Од 
идеје „песнички облик постао je нешто сасвим спо- 
редно, а главна je пропаганда оних мисли што их je 
израдила данашња наука" (С. Марковић) до идеје „ми 
бисмо желели да писан У обради, склону своје приче 
буде онако исто уметник као што je и у обради својих 
типова” (Д. Илић), прешао се значајан пут. Ново ин- 
тересовање за форму могло je имати последице и на 
Војислављеву поезију и поезију симболиста. Овај 
утицај будући директан, непосредан (за разлику од 
пренаглашеног, посредованог утицаја француских 
парнасоваца), остао je недовољно примећен.

На плану текста, промена поетичког курса огледа- 
ла се у фаворизовању нове тематике (историјске, ори- 
јенталне), давању већег простора психолошкој моти- 
вацији и дескрипцији („психичком објашњењу”, „ду- 
бљој психолошкој одбрани”), већој артифицијализа- 
цији Језика, преузимању готових сижејних или стил- 
ских решења из народне књижевности. Илустративне 
су Илићеве анализе Л. Лазаревића, П. М. Адамова, М. 
Шапчанина, Ч. Мијатовића... О цензури вулгаризама 
(она je постојала и у форми аутоцензуре самих писа
на) писао je: „Слобода уметникова ипак има неких 
граница којих се не сме прелазити, ако не жели да у 
свом исказивању буде низак и баналаи.”21 Читаоце je 
упућивао на делове текста у Приповијеткама из црно- 
горског живота Луке Јововића које се „не смеју гла
сно изговарати у присуству, мајки, сестара и снаја”.
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Писцима je препоручивао или да прећуте неподесне 
речи или да их замене другима и тиме причу стилизу- 
ју по обрасцима преузетим из народне поезије (нпр. 
народном метафором „у недрима срна и кошута” из- 
бегла би се ласцивност у описивању девојачких гру
ди).22 На плану композиције остао je веран схематизо- 
ваним решењима блиским идили или бајци, критику- 
јући технику deus ex machina или дигресивно, мозаич
но приповедање којим се напушта „природни ток рад- 
іье”. Илић нише: „Писац не сме сметнути с ума, да 
драма у приповеци има увек свој природни развојни 
ток, за којим писац мора ићи без хитања и прекида- 
ња.”23

22 Исто, стр. 887.
25 Нови тип у наша j кимжевиости, Бранково коло, 1896, 11, стр. 
1106.
24 Наша критика, стр. 369.
os I гИако се декларисао као противник пристрасне критике руково- 
ђене личним и политичким везама писаца и критичара, и као про
тивник памфлетске критике која се отрешила о српске писце (Ко- 
стића, Игњатовића, Змаја, Веселиновића — в. Наша критика), Д. 
Илић није остао имун на њих. Довољно je присетити се његовог 
ауторитативног тона и професорске позитуре у критици Скерли- 
ћеве Историје нове српске књижевности.

в)
Пишући о критици каква јесте и каква не треба да 

буде, Илић je у чланку Наша критика, објављеном у 
Преодници из 1891. г., анализирао типове критичара и 
именовао шихове недостатке: дилетантизам, необјек- 
тивност, склоност компилацијама, погрешай критери- 
јум вредновања.24 Мада се на теоријском плану зала- 
гао за објективну критику25, Илић није успео да се 
ослободи идеолошких предрасуда при вредновању 
књижевних дела. Са вебином његових тумачења реа- 
листичких (мањим делом и романтичарских) писаца, 
савремени читалац се може сложити. (Норед општих 
места, наићи ће на пишчева занимљива запажања о 
односу епског и лирског у поезији Бранка Радичеви- 
ћа, доживљајном у поезији Ћуре Јакшића, подударно- 
стима у прози С. М. Љубише и С. Матавуља...) Дру-
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гачији став ће заузети према тумачењима и вреднова- 
њима драмских писаца и писаца модерне. Идеолошка 
усмереност Илићеве критике манифестовала се у пре- 
вредновању историјске драме којој je, због њене вер
ности патријархалном духу српског народа, давао 
предност над друштвеном драмом. После Стерије, 
Трифковића, Нушића писао je да „ни једна наша било 
друштвена, било комична драма нијс у стању да се 
join мери са нашом историјском, што значи да се пра- 
вац нашег породичног и јавног васпитања креће join у 
духу нацијонално-историјских тежњи.”26 У тренутку 
када су писци модерне утирали пут једном новом до- 
живљају књижевности, конзервативно je бранно на- 
чела реалистичке поетике. Припадао je оној групи ре- 
алистичких писаца (П. Лагарић, Р. Врховац, М. Ше- 
вић) која није могла олако да се ослободи рецептив- 
них клишеа и, верна реалистичком видокругу очеки- 
вања, уочи вредности модерниста. Илић je у делима 
Шантића, Дучића, Ракића тражио оно што je налазио 
у делима Лазаревића или Јакшића заборављајући да 
она то нити имају нити je то потврда њихове естетске 
мањкавости. С друге стране, све оно што су та дела 
поседовала проглашавао je неестетичним, наглашава- 
јући непрестано раскорак између индивидуалних, пи- 
шчевих и општих, народних идеала. За Илићаје пое- 
зија модерниста имала предзнак неискрене, имитира- 
не, по узору на француску књижевност писане поези- 
је, успеле у техничком смислу (форми, версификаци- 
ји), али неуспеле у садржају.27 У тексту Нови правац 
у српској књижевности он набраја недостатке нове 
поезије која одбацује традицију, од уметничког пева- 
ња ствара рђаву прозу, своди се на празну декорацију 
(реторику) засновану на „хладном мозгању и имита-

Максим, стр. 184.
27 Hostije песииштвоу Срба, Нада, 1900, 16 -19, стр. 247, 262, 275, 
291; Пјекоја о Војиславу, Бранково коло, 1907, 7, стр. 180, 8, стр. 
212. Наше песииштво, Бранково коло, 1912, 12, стр. 385; Ве/ько 
Петровић, Родољубиве песме, Бранково коло, 1912, 17, стр. 539.
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дији, а не на искреном, аутентичном доживљају , 
афирмише хамлетовску сумњу, уображава велику 
бол, напушта здрав (Вуков) правац. Дајући негативан 
одговор на питанье Одговара ли овакав правац потре- 
бама нашег духа, закључује да je српско песништво у 
опадању, да je кратког даха, „да не може преживети 
своје време.”28 Чак и оно што може изгледати као 
необорив квалитет ове поезије, у интерпретации 
Илића добија негативан предзнак — савршеном фор
мой се прикрива недостатак искрености, језиком 
„хладним и утегнутим” уништава бранковски језички 
полет, рефлексивна оријентација постаје параван за 
мисли без дубљег значења. Начелна замерка се одно- 
си на песнички ексцентризам и егоизам који се мани- 
фестују у истицању личног и занемаривању општег. 
Писац тиме злоупотребљава своју функцију „покре- 
тача духова” и уместо да утиче на публику позитивно, 
својим делом ствара осећање слабости која се „увија 
ујалову хамлетовштину која се расточава а ништа не 
ствара”.29 (Ограниченост Илићеве рецепције манифе- 
стовала се у упоредној анализи песме Ратари Ђуре 
Јакшића и песме Вељка Петровића Ратар кроз опози- 
ције искрена, доживљена, права поезија — неискрена, 
намештена, новинарска поезија.30)

Поезију свог брата Војислава Илић je врло тен
денциозно интерпретирао занемарујући симболи- 
стичке песме и истичући у први план објективност и 
дескриптивност реалистичких песама. Писао je о ори- 
гиналности, музикалности, тематској разноврсности 
(мотиви из грчке, римске, словенске митологије и 
историје), полемисао с писцима (В. Ћоровићем) који 
су у Војиславу видели песника „без јаке културе”, 
„урођеног песимисту”.31

Нови правац у српско/ кѣижевности, ЛМС, 1909, 256, стр. 19. 
Исто.

3“ Родољубиве песме, стр. 539.
3 Гдјекоја о Во/иславу, стр. ISO; Новије песништво у Срба, стр. 
247. '
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Илићева тенденциозна тумачења Војислављеве 
поезије, или идеолошки обојена тумачења историјске 
драме или поезије модерниста не могу оспорити ње- 
гов књижевноисторијски значај. Иако je на крају 19. 
века водно битку с противницима из 60-их, конзерва- 
тивно бранно реалистичку естетику и пропагирао ре- 
алистичке конвенције приповедања и онда кад су оне 
биле смењене новим, Драгутин Илић je заузео запа- 
жено место у историји српске књижевне критике. 
Умањујући радикалност својих претходника и проши- 
рујући поље деловања реалистичких писаца, указао je 
на лоше noj аве у српској књижевности, уочио битне 
црте стваралаштва реалистичких писаца, афирмисао 
психолошку струју у реализму и тиме стао у ред оних 
који утиру пут модерни упркос чињеници да ју je сма- 
трао нездравим правцем у српској књижевности.
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КЊИЖЕВНОКРИТИЧКЕ ТЕМЕ 
РАДОЈА ДОМАНОВИЋА

Жанровски врло разноврсно, стваралаштво Радоја 
Домановића не обухвата књижевну критику. Иако ни- 
су предмет посебних интересовања, нити су консти- 
туенти жанра, књижевнокритичке теме заузимају зна- 
чајно место у тематском комплексу пишчевог дела. 
На индиректан начин, скривен иза фиктивног света 
књижевних Јунака, Домановић je, у својим сатирама и 
новинским чланцима, говорио о врло актуелним књи- 
жевним питањима. Књижевнокритичке теме je подре- 
дио правилима фикционалне прозе и, више начином 
њихове обраде (поступком њихове литераризације) 
него избором или тенденцијом која тај избор прати, 
скренуо пажњу на њих.

Да бисмо боље разумели Домановића као „књи- 
жевног критичара”, нужно je ослободити се ограниче- 
ња које овој књижевној дисциплини намеће савреме- 
на наука о књижевности. Писати књижевну критику 
крајем 19. и почетком 20. века значило je бавити се не 
само делом, већ и односом дело—стварност. Join од 
радова Светозара Марковића истицана je социјална 
димензија књижевног стварања, a књижевни проуча- 
ваоци изједначавани с анализаторима „књижевних и 
друштвених прилика”. Књижевна критика у поређењу 
са критиком данас била je у извесиом смислу „некњи-
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жевна”, али не зато што се није бавила књижевним 
делом, већ зато што се није само гвиме бавила.

Мали je број текстова у којима je предмет Домано- 
вићевог интересовала конкретно дело. На основу тек
ста штампаног у радикалском Одјеку из 1896. г. (који 
није ушао у Просветино издање Сабраних дела), Дра- 
гољуб Влатковић сматра да je писац своју књижевну 
каријеру започео критиком, тачније критичком паро- 
дијом1. Из необичне симбиозе књижевног приказа и 
'пародије, испод Домановићевих пародичних стилиза- 
ција и хумористичких деформација Сремчевог текста 
Каријера практиканта Вукадина (објављеног у Бран- 
ковом колу за 1896. и 1897), могу се назрети и кон- 
кретне књижевнокритичке замерке („ачеіье”, „пона- 
вљање писца”, „верно копирање разговора сокачких и 
кафанских”, хумор „сокачки и ординарни”, слаба 
композиција, немотивисаност у поступцима јунака, 
сведеност јунака на карикатуре...). Текст je послужио 
као доказни материјал да би се исмејала ауторова па- 
мера да „на силу” засмеје читаоце. Овај „приказ-паро- 
дија” није прошао незапажено. У наставку Вукадина, 
Сремац je критичара представио као књижевног ју- 
нака „смешног и сметеног”. У каснијем монограф- 
ском издању дела, пошто су се по сведочешу Павла 
Поповића „српски хумористи помирили”, Сремац je 
уместо имена „професор Рад oje” написао „професор 
Н. Н.”2

' Драгољуб Влатковић, О једном, мало познатюм, књижевном су- 
кобу између Радоја Домаиовића и Стевана Сремца, Прилози за
књижевност, језик, историју и фолклор, 1970, 36, 3—4, стр. 311. 
- Драгол,уб Влатковић, исто, стр. 322.

Знатно je више текстова у којима се Домановић 
бавио књижевнокритичким питањима у ширем сми- 
слу — питањима „ко, за кога и зашто пише”. Писао je 
о социјалној функцији књижевности, положају умет- 
ника у друштву, уређивачкој политици часописа, иде- 
олошком ангажману писаца, профилу читалачке пу
блике, евреи писања... Овакве теме, којима су се по- 
кретала више телеолошка и социолошка питања у
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уметности него поетичка, пре су се уклапале у темат- 
ска интересовања реалистичких критичара него кри- 
тичара модерне. Потврду за овакву тврдњу можемо 
добити упоређивањем Домановићевог тумачења ме
ста, улоге и значаја књижевне критике у савременом 
друштву са сличним тумачењима у радовима Андре 
Николића (Наша књижевна критика), Лазара Нанчи- 
ћа (Књижевна критика), Драгутина Илића (Наша 
критика), Радована Кошутића (Узроци препорођају 
књижевне критике)..}

У наведеним радовима попут „општих места” да- 
ју се описи стања у књижевности с посебним освртом 
на књижевну критику, анализира текућа критика, да- 
je типологија критичара, профил читалачке публике... 
Не само у опису стања, већ и у књижевнокритичким 
проценама подударају се мишљења критичара: стање 
у књижевности се дефинише као лоше, указује се на 
велику одговорност критичара, анализира негативан 
утицај текуће критике на читалачку публику, разли- 
кује дилетантска критика од академске...

Илустративно je упоредити тврдње поменутих 
аутора са Домановићевим изнетим у чланку Озбиљне, 
научне ствари.

а) о хиперпродукцији критичких компилација;4
б) о негативним последицама нестручне критике;5
в) о пристрасности критичара;6

3 Сриска књижевна критика V, Матица српска, Институт за књи- 
жевност и уметност, Нови Сад, Београд, 1987.
4 Називајући критичаре иронично „преживарима литерарним” 
(„овде се могу убројити многи критичари који пасу крадом у 
странам кньижевним ливадама па ту храну после преживају у хла- 
довини државне службе, и нађубравају разне наше листове ђубре- 
том што се зове критика, књижевни приказ”), Домановић запажа 
шихову особину да „брзо се плоде”. Озбшьне научне ствари, Иза- 
брана дела, I, стр. 38.

„Огроман већи део нашег читалачког света подржава сводим не
знаньем и глупу лектиру и глупу критику, а глупа критика, о пет, 
од своје стране соколи просте читаоце у шихову незнању, а рђаве 
писце да не клону.” Исто, стр. 48.
6 „Лично пријатељство или мржња најобичније су покретачи 
овом или оном приказу.” Исто, стр. 52.
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г) о задацима књижевног критичара — да удари 
„пером онде где још нико није ударно”, да „створи 
мишљење и да дубок духовит суд о ономе о чему још 
нико није дао никакав суд” .7

д) о узроцима неразвијености критике који се от- 
кривају у њеној подређености идеолошком дискурсу, 
слабој материјалној мотивисаности писаца и понајви- 
ше у необразованости и дилетантизму самих критича- 
ра;

7 Исто, стр. 51.
8 Домановић уочава шаблонизам у књижевној критици и износи 
обрасце по којима се „попут тапија” понављају одређена места: 
општи утисак о делу, читати лепих места, „места које треба изба- 
цити”, шаблонски савети писцима типа „дубле студирати”, „не 
писати на јуриш”, „читати стране писце”... и на крају се све „зачи- 
ње” уопштеним заклучцима о језику и интерпункцији. Исто, 47. 
о,, '7 У жанровски систем реализма крими приче су се тешко уклапа- 
ле, па су их и пре појаве Домановићевог текста пратиле предика- 
ције сензационалистичке, тривијалне, бескорисне литературе која 
задоволава укус необразованих читалаца.
10 Радоје Домановић, Кршь Александар по други пут међу Срби- 
ма, Сабрана дела III, Просвета, Београд, 1964, стр. 331.
' 1 Радоје Домановић, Лубавію йисмо милоj публици, Сабрана де
ла III, стр. 423.

ђ) о шаблонизму у критици;8
е) о негативном утицају сензационалистичке 

штампе и тривијалне литературе;9
ж) о утицају писаца на читаоце.
Читалачка публика je често била апострофирана у 

Домановићевом делу. Писац joj се обраћао износећи 
своје камере, описујући je и критикујући: „Ja не ми- 
слим да ти пишем да те разгаљујем, да ти правим ма 
какво задовољство, ja хоћу нешто друго. Ja хоћу да 
пишем књигу лудости твоје, ja хоћу да се насмејем 
болно и горко свом времену.”10 После победе радика
ла, он се обраћа ироничним „љубавним” писмом „не- 
кадашњој публици” свестан пада своје популарно- 
сти.11

Значај Домановића није у именовању ових појава 
или у његовом критичком ставу већ у специфичности
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приступа. Кроз пародију, иронију, хумор и гротеску 
он je „општа места” књижевне критике учинио зани- 
мљивијим. Друга специфичност je у полемичкој инто- 
нираности текстова који за претекст имају конкретног 
референта (не уопштена ид ej на полазишта већ одре- 
ђене људе или институције). Зато су његови текстови 
имали много већи одјек него радови горе наведених 
критичара.

Не толико због тема које обрађују и става који 
аутор у њима заступа већ због књижевног поступка, 
најзанимљивији Домановићеви критички текстови су 
критичке пародије или кратки новински, сатирични 
текстови у којима се анализирају опште културне 
прилике у Србији или критикује културни естабли- 
шмент. Норед поменутог текста Озбиљне, научне 
ствари илустративни су чланци Сецесија, Наша на
родна поезија, Савремени песник, Наша посла, Бо- 
жићна прича...

Док читамо ове радове, не смемо губити из вида 
да то нису критике у класичном смислу речи већ сти- 
лизовани текстови у којима се кроз пародију, ирони- 
ју, сатиру, хумор или гротеску излажу одређене књи- 
жевнокритичке теме. Зато посебну пажњу треба по- 
светити форми у којој Домановић износи своја схва- 
тања књижевности. Писање пародије и књижевне 
критике почива на различитим поетичким претпо- 
ставкама. Изузев што подразумевају постојање одре- 
ђених вредносних критеријума и одређени литерарни 
претекст од којег полазе — предложак који се крити- 
кује или пародира — оне се no својим основним одли- 
кама разликују.

Критика je говор о тексту, а пародија текст у тек
сту — двоструки говор. У критици, текст о коме се го
вори остаје непромењен, поштује се његова аутоном- 
ност и целовитост. О њему се пише са дистанце. У па
родии текст се користи као позадина, фон на коме се 
реципира ново значење. Интервенише се у самој 
структури, текст се мења, дописује. У критици се ана-
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лизИраном тексту приступа споља — у пародији je 
предмет осветљен сам собом. То условљава и разлике 
у језику. Док je у критици самосталан, независан од 
језика дела — језик пародије чврсто je повез ан са ли- 
терарним обрасцем који се пародира. У пародији се 
мора сачувати језик изворног текста као асоцијативни 
фон. Делимично осамостаљивање од овог фона врши 
се кроз стилизације — иронију, хиперболу, гротеску. 
Разлика je и у интенцији писаца. Циљ критичара je да 
што објективније опише и да вредносни суд о одређе- 
ном делу, износећи притом његове лоше и добре стра
не. У књижевној пародиј и износе се лоше стране опи- 
сиване noj аве и то у хиперболичном облику. Док je за 
критичара характеристично уважавање текста, за па- 
родичара или сатиричара je карактеристичан „губитак 
поштовања” према предмету. Другачија je и рецепци- 
ја јep читалац постаје свестан да je прави смисао тек
ста у недословном значењу. Критичарево вредносно 
полазиште je отворено (читалац „активира” текст ко- 
ји je послужио као предложак), а пародичарево скри- 
вено (читалац активира подтекст). Критика се реци- 
пира у континуитету као конзистентан текст — а па
родка кроз „прекид и преокрет дискурса”.

Ове теоријске претпоставке могу се аргументова- 
ти упоређивањем критичког приказа Веселиновиће- 
вог романа Хајдук Станко Момчила Иванића са До- 
мановићевом пародијом тог приказа, објављеном под 
насловом Хајдук Станко по критичком рецепту 
Момчила Иваніта. Иванић у реферату који подноси 
Главном просветном савету износи књижевне аргу
менте на основу којих проглашава роман Јанка Весе- 
линовића неприкладном лектиром за основце. Роман 
сматра полуисторијским будучи да „главни и според- 
ни јунаци не носе на себи веран отисак времена”, док 
предмет дела више одговара „за разбојничке и крими- 
налне приповетке а никако за добар историјски ро
ман”. Замера писцу због анахронизама јер се у делу не 
виде разлике између „тадашњих, народоносних хајду- 
ка... и садашњих одметника од власти.” Уочава неу-
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верљиве завршетке, развученост и разуђеност компо- 
зиције, лош заплет, понављања... Иванић притом не 
оспорава Веселиновићев таленат и као вредности де
ла истине језик, народни мачвански говор и граматич- 
ку правилност12.

Пародирајући Иванићеву критику, Домановић 
преузима на себе улогу неког ко ће, по критичаревим 
упутствима, написати нову идеалну верзију Весели- 
новићевог романа. Идеју му je пружио сам критичар 
који од јунака историјског романа захтева да буде 
„нешто више од обичног јунака крволока, о којем мо- 
жемо сваки дан читати у полицијским извештајима и 
криминалним приповеткама — тражимо да у делу ви
димо идеалног, не обичног јунака”13. У ироничној До- 
мановићевој интерпретации идеални јунак ће бити 
ближи критичару него хајдуку — имаће класично 
образование, изглед кицоша, речник поетски и, уместо 
у шуми са оружјем у руци, Турцима ће се супротста- 
вљати у уредима са ратлуцима и латинском грамати- 
ком14.

Пародичне стилизације су карактеристичне и за 
Домановићев текст Озбшьне, научне ствари. Кроз хи- 
перболизоване, гротескне ситуације описао je и извр- 
гао подсмеху биографизам у школама, каријеризам у 
науци о књижевности, дилетантизам у критици. Слу- 
жећи се иронијом демистификовао je квазинаучне 
студије о књижевности препуне нефункционалних 
цитата, са замршеним научним апаратом, обилном 
библиографијом и оскудним садржајима. Иако je у 
поглављу Наша књижевна критика критиковао акту- 
елну критику, он није успео да превазиђе ограниченна 
реалистичке поетике. Попут Јована Скерлића или 
Богдана Поповића уочио je несамосталност, дилетан
тизам, пристрасност, идеолошку ограниченост крити-

'2 Момчило Иванић, Главном Просветном Совету, Просветни 
гласник, 1897, XVIII, 11, стр. 599— 602.
[3 Исто, стр. 601.

52

4 Радоје Домановић, Хајдук Станко по критичарском рецепту 
г. Момчила Иванића, Изабрана дела I, Просвета, Београд, стр. 
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чара, али идеални модел критике који би се могао ре- 
конструисати на основу његових радова у суштини je 
био само дотерана варијанта реалистичке, прилично 
идеолошки интониране, критике.

Посебан значај чланка Озбиљне, научне ствари, 
по мишљењу Димитрија Вученова, у слици je стања 
„пред појаву Српског књижевног глас ника када се у 
књижевности водила борба између филолошке и 
естетске критике”.15 Полемика с представницима фи
лолошке критике старијег je датума.16 У нешто изме- 
њеном облику (са новим заговорницима) полемика 
актуелна у време успона дела М. Ђ. Милићевића по
новила се крајем 90-их година. Домановић je био 
огорчен противник филолошке критике, тог, по њего- 
вим речима „граматичког закерања”, којим се у тек
сту откривају непостојећа значења, тумаче разумљи- 
ве речи и уништава аутентични доживљај текста. 
Анализе дела с аспекта jезика, више нута je пародирао 
— кроз критике Момчила Иванића или кроз приказе 
дела које je приредио Милутин Драгутиновић17.

15 Радоје Домановић, Сабрина дела I, приредио Димитрије Вуче- 
нов, Просвета, Београд, 1964, стр. 18.
16 Филолошка критика није била рецидив романтизма jep je у пе
риоду реализма имала своје следбенике. Критичари попут А. Сан- 
дића следили су Даничићеве критеријуме при прозењивању вред
ности дела, па су руковођени „чистотом jезика" врхунским про- 
гласили дело М. Ђ. Милићевића.
17 Радоје Домановић, Озбиљне, научне ствари, Изабрана дела I, 
стр. 56—61; Злочинства професора Драгутиновића учињена пу
тем штампе, Сабрана дела III, стр. 210.

На основу негативних критика филолошког прав
да било би погрешно Домановића прогласити пред- 
ставником естетске критике. Следећи св oj идеолошки 
концепт писац je остајао веран реалистичкој слици 
света. Конзерватизам се огледао у шеговом отпору 
страном утицају, идеализаціи и прошлих времена и се- 
оског живота и улози заштитника патријархалног еп- 
ски обликованог морала. Целокупно његово дело је- 
сте доказ друштвене (не уско књижевне) ангажовано- 
сти писца и има врло значајне идеолошке импликаци-
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je. Оно je засновано на аксиолошким претпоставкама 
које су у основы традиционалистичке. Узгредне вред- 
носне опаске уз noj едина дела откривају пишчев кон- 
зерватизам — на врху аксиолошке лествице су се на- 
лазила већ помињана народна поезија, Горски вије- 
нац, а на дну „сецесионистичка” литература18. Она je, 
по мишљењу писца, постала „заклон свију могућих 
незналица и шарлатана... Свака луд ост, свака накара- 
да, свака неправилност, све je сада добило право на 
поштовање, све je то модерно”19. У тексту Наша на
родна поезија Домановић je „сулудој моди сецесије” 
супротставио вредности националне књижевности 
која треба да постане „подлога за образовање младих 
нараштаја”.20

18 Сецесија није била само ознака за неоромантичарски правац у 
ликовним уметностима, већ се „кратко време тај назив био пренео 
у нову, модернистичку струју у књижевности тога времена, ал и се 
није одржао.” Речник, Сабрина дела III, стр. 571.
19 Радоје ДомановиГі, Сецеси/а, Сабрана дела III, стр. 190.
20 Радоје Домановић, Наша народна поези/а, Сабрана дела III, 
стр. 193.
21 Радоје Домановић, Сабрана дела /, приредио Димитрисе Вуче- 
нов, стр. 11.

По мишљењу Димитрија Вученова узроке овог 
„спонтаног и можда несвесног опирања уношењу 
европских књижевних и естетских мерила у српску 
књижевност” треба тражити у недовољној књижевној 
образованости писаца и противречностима између 
„слободарског става против режима насиља и тради- 
ционалног патријархалног схваташа друштва”.21 До- 
мановић се, као и већина талентованих боемских пи
саца (тај традиционализам се може наћи и код Јапка 
Веселиновића), негативно односио према новинама 
које су стизале са запада.

У његовом делу се могу открити и рецидиви ро- 
мантичарске теорије о песничком генију каквим je 
сматрао Његоша и Бранка Радичевића. Такође je при- 
сутно тумачење историје као „метонимије више прав
де и ... чежње људског бића за идеалним духовним по-
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стојањима”.22 У чланку Озбиљне научне ствари, До- 
мановић с неодобравањем коментарише Руварчев 
критички приступ историјским темама до тада идеа- 
лизованим кроз народну поезију, али и научне спи- 
се23. Опозиција некада — сада, последица романти- 
чарске утопистичке идеализације стварности, често je 
драмска окосница његових сатира.

22 М. Радуловић, Кришичка свесш у сриској кнмжевносши, Вук 
Караџић, Београд, 1984, стр. 56.
23 Радоје Домановић, Озбшьне, научне ствари, стр. 42.
24 Рад oje Домановић, Кѣижевницима Јанку Веселиновићу и Бори 
Станковићу, Бори Станковићу, юьижевнику, Сабрана дела III, 
стр. 479, 480, 482, 487.

Домановић je писао и о својим савременицима — 
Миловану Глишићу, Јанку Веселиновићу, Стевану 
Сремцу, Бори Станковићу — с којима raje везивало и 
лично познанство и сарадња у многобројним часопи- 
сима. Ипак, у његовим радовима само се узгредно по- 
миње њихово дело, а о њима се пише не као о писци- 
ма, већ као о познаницима или пријатељима. Зани- 
мљиво je, али не из књижевнокритичког угла, његово 
дописивање са Ј. Веселиновићем и Б. Станковићем. 
Оно je доказ пишчеве политичке преокупираности 
која, колико je помагала његовом таленту и била ње- 
гово инспиративно полазиште, толико raje и спутава- 
ла. После пада режима и доласка радикала на власт, 
Домановићева сатирична оштрица окренуће се према 
противницима новой режима. Критикујући писце који 
су незадовољни местом које имају у новом друштву, 
Домановиђ je, супротно својим ранијим схватањима, 
напустио позиције писца и преузео улогу „браниоца 
режима”. Уместо оштрих сатиричних текстова у који- 
ма je раскринкао „небригу државе за њене књижевни- 
ке”, он je писцима делио демагошке савете типа: књи- 
жевни посао није лак и они морају да се суоче с тим, 
држава не мрзи оног коме допушта да слободно на- 
плаћује своје хонораре или љубав према земљи треба 
да надјача незадовољство материјалном бедом...24
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Иако je тендепциозност и субјективизам критича- 
ра често критиковао, Домановић није успсо сам да их 
избегне. Његова критичка свест, недовољно само- 
стална, будуйи подређена не уско књижевним већ ши
рим друштвеним захтевима, није успела да прсвазиђе 
ограниченна реалистичке поетикс. У његовим интер- 
претацијама кљижевност се још увек није тумачила 
као „посебна стварност”, а претекст je имао важнију 
улогу од текста. Цил> писаша (и читан,а) je био изайи 
из текста и уперити прет на некога. Домановий-идео- 
лог јављао се као контролор Домановийа-кн>ижсвни- 
ка. У томе je и основни недостатак іьегових књижсв- 
нокритичких интерпретација. Шорсопална, свађалач- 
ка, увредљива, инвективна критика (а такве су биле 
скоро све критичке пародије), ма колико заступала 
поједине идеје модерне критике, join увек je остајала 
у оквирима старих социолошких тумачеша кі-ьижев- 
ности... Ипак, пишчева инвенција која се иије испо
лнила на плану тумачеша сврхе и смисла дела, испо- 
љила се на плану обликовагва уметиичког текста. Док 
je у пародијама остајао у оквирима реалистичког „хо- 
ризонта очекивања” (у избору теме, у тенденціей и 
вредносним критеријумима), у сатирама, првепствено 
у делу Краљевић Марко по други пут међу Србима, 
Домановий je успсо те оквире да превазиђе. ВеЙина 
іьегових сатира подразумевала je иовог читаоца 
спремног да напусти старе рецептивне клишее. Сати
рама, више него критичким пародијама, дао je допри- 
нос новој поетици — слободном третирашу тема из 
народно књижсвпости, напуштању идолопоклонич- 
ког односа према историји, рушењу табуа у писању... 
Увео je нов начин мотивисаша постунака књижевних 
јунака — помак који je подразумевао одступаіье од 
уобичајених мотивацијских сирота које су читаоци 
препознавали.

Поигравање са читалачким „хоризонтом очекива- 
ња” кроз сатиричну контекстуализацију епског јунака 
није прошло без последица. О тој рсакцији Данило
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Живаљевић пише: „Публику као да je највише заинте
ресовала приповетка Краљевић Марко по други пут 
међу Србима... од Р. Домановића. Та je приповетка 
прештампавана по листовима, па joj се нашао и изда
вал, што je доста ретко код нас. И зачудо je да je та 
приповетка наишла на такав пријем... када она ни по 
садржини ни по уметничкој обради не може да се пре- 
поручи”25.

Данило Живаљевић, Српска кнмжевност с почетна XX века, 
Српска књижевна критика V, стр. 462.
26 Јаков Игњатовић, Поглед на књижество, ЛМС, 1857, VII, стр. 
94.
^2 А. Васиљевић, Цар Лазар шіи пропаст на Косову, М. Бан, Срп
ска кььижевна критика V, стр. 94.
2$ Јован Храниловић, Рајко од Расине, V. Мијатовић, Јавор, 1892, 
5, стр. 795.
29 А. Васиљевић, исто.

Да би се разумеле негативне реакције читалаца, 
треба имати у виду контекст у коме су дела са нацио
нал ном тематиком од средине па све до краја 19. века 
била тумачена. Већ je 1857. г. Јаков Игњатовић писао: 
„У историчном роману писатељ приповеда своме ро
ду на поетичан начин његову историју, овај то радије 
чита него критичким пером написану историју”.26 По 
мишљењу А. Васиљевића било каква модернизации 
историјске прозе водила je ка обезвређивању нацио
нал них вредности и ка слабљењу патријархалне функ- 
ције књижевности.27 Kao идеални модел приповедања 
истицало се дело Ч. Мијатовића у коме се, по речима 
Јована Храниловића, „дух наше народне поезије вен- 
чава са романтичарским приповедањем”.28 Свака де- 
ми стификација легендарних јунака негативно je тума
чена: „Свеет народна дала je Марка Краљевића и Ву
ка Бранковића, известан тип по коме они и јесу исто- 
ријске личности. Склоните са њих тај тип и они пре- 
стају бити представници извесне епохе”29. Сличан 
приступ темама из националне прошлости имали су и 
М. Јовановић и X. Давичо. Уклапајући се у популар- 
не интерпретације национал них тема Д. Живаљевић
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негативно оцењује Домановићево дело: „Домановић 
место да нам изнесе слику покварености наше, и да 
покаже да ми нисмо заслужили да имамо у својој сре- 
дини Краљевића Марка, он je од тог јунака наше фан- 
тазије и наших народних песама, направио карикату
ру. Начинио je од Марка Краљевића Будалину Тале- 
та”30. По мишљењу поменутог критичара, критички и 
аналитички се могу преиспитивати само теме из са- 
временог друштвеног живота, а не из херојске про- 
шлости једног народа. Д. Живаљевић није био уса- 
мљен у негативној оцени дела. Њему су се придружи- 
ли П. Талетов и М. Недељковић31. Маши број крити
чара je бранио писца (нпр. Јован Протић, касније Бог
дан Поповић).32 Најчешће замерке се могу сврстати у 
две трупе:

Данило Живаљевић, исто.
31 П. Талетов, Радоје Домановић, Нада, 1902, 3, стр. 42; М. Не- 
дељковић, Страдцја, Р. ДомановиЛ, ЛМС, 1903, 217, стр. 110.
32 Ј. Протић, Краљевић Марко... Р. Домановић, Зора, 1901, 11 — 12, 
стр. 420: Б. Поповић, Алегорична, сатирична прича, СКГ, 1902.

— прва замерка je везана за погрешну тенденцију 
приче насталу ироничном контекстуализациј ом исто- 
ријских националних тема. Неспремни да уоче нови
ну у поступку, критичари су се погрешно устремили 
на тенденцију у Домановићевим сатирама. Ако се има 
у виду колико je Домановић ценно народну поезију и 
у којој je мери био ироничан према савременицима 
к oj и су заборављали на традицију и историку, тешко 
да се Живаљевићеве примедбе могу оправдати. Пи- 
шчева интенција, тачно просуђује Јован Протић, није 
била да исмеје легендарног јунака већ своје савреме- 
нике.

— друга замерка се односи на напуштање реали- 
стичкоі' правила о поштовању „златне средине”. Бу- 
дући да се сатира сликовито дефинисала као „кинин у 
обланди”, „корбач за мане”, „нож у смелој руци пи
сца”, ауторима се често скретала пажња на потребу да 
дозирају лек, да избегну маснице, да рез учине неви-

58



дљивим, једном речју да не претерују већ да се „држе 
златые средине”. Писац највише оспораван, будући да 
je прешао дозвољену границу и из сатире обогаћене 
хумором прешао у сатиру ослабљену сарказмом, био 
je Радоје Домановић. „Цинизам Домановићев у тој 
причи превршио je меру и он се не да правдати”, пи- 
сао je Д. Живаљевић33. Мање талентовани читаоци су 
у пишчевим стилизацијама (хиперболизацији, ирони- 
зацији, или гротескно-хумористичким „деформација- 
ма”) видели огрешења о правила вероватноће, напу- 
штање „златне средине”. Новине су дефинисали као 
претераности, неспособни да их на други начин реци- 
пирају.

33 Д. Живаљевић, нав. дело.

Обе замерке сведоче у којој мери je писац био ис- 
пред читалаца који нису успели да се ослободе „реа- 
листичког видокруга очекивања” и превазиђу идеали- 
зиран свет епске песме. Тамо где се овај свет заврша- 
ва, „кад се прође кроз мртво чвориште” почињао je 
Домановићев свет сатире — свет другачијих смислова 
у коме епски јунаци и пишчеви савременици замењу- 
ју улоге. Све конвенције се укидају, мит о Србима 
прелази у антимит, ауторитети се руше, „поетска 
правда” релативизује, смех се прати сузама, а Бог спу- 
шта са свог трона и преображава у доброћудног сусе- 
да с којим се може фамилијарно разговарати. У овом 
галиматијасу значења могли су се снаћи само они чи
таоци који су били кадри да миметичка схватања 
књижевности ставе у ироничан контекст. Да би се ре- 
ципирале Домановићеве сатире, требало je напустити 
устаљено, ранијом књижевном праксом обликовано, 
тумачење језичких симбола. Ранија литерарна иску- 
ства постала су фон на коме се јавља, обликује и ства- 
ра ново значење. Отуда, уместо сагласја између чита- 
лачких рецептивних клишеа и значења знака, јавља се 
дисхармоничност. Нов приступ теми ствара квалита
тивно нов доживљај уметничког текста. Читалац je 
морао да уочи двопланску димензију текста и његову
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двосмислену природу. Ранија предзнања о значењу је- 
зичких симбола и даље паралелно егзистирају са но- 
вим значењем текста, али се и претварају у своју су- 
протност: озбиљно постаје неозбиљио, трагично ко
мично, узвишено банално...

Утицај који je Домановић извршио на образовање 
нове читалачке публике (флексибилније према књи- 
жевним обрадама националних тема и отвореније 
према новим значењима текста), најбоље се може раз- 
умети ако се проучи механизам читалачке рецепције, 
тј. открије начин на који je она прихватила и позитив
но оценила оно што je до тада било дефинисано као 
претериване и удаљавање од объективно реалистичке 
слике света. Уместо на реалистичност текста (кон- 
кретног референта), она je пажњу скренула на његову 
стилизованост — гротеску, хумор, иронију или паро- 
дију.

Гротеском су се осликавале noj аве у „стану нихо- 
ве промене” што je на нивоу рецепције довело до гу- 
бљења препознатљивог смисла. Бахтин je уочио да се 
кроз гротеску аутор ослобађа свега што je монолитно, 
озбиљно и непорециво34. Сличну функцију, на плану 
рецепције, имају иронија и хумор. Полазећи од рецеп- 
ције, Драган Стојановић je ироиију дефинисао као 
„један од случајева неподударања трасе и путање раз- 
умевана смисла текста”35. По Нортропу Фрају „непо
дударности” су карактеристичне за хумористичку 
слику света док су „конвенције романсе идеализира- 
не”36. И гротеска и иронија и хумор подразумевају 
„процесуалну перцепцију”, перцепцију која се креће 
напред-назад увек конституишући више различитих 
смислова. На фону очекиваног, вероватног и прегю- 
знатЈвивог ствара се нов доживљај.

34 Радивоје Микнћ, Гротеска, Поступак карневализације..., Фи
лип Вишњић, Београд, 1988, стр. 162.
35 Исто, стр. 220.
30 Н. Фрај, Анатоми/а критике, Напријед, Загреб, 1979, стр. 252.

Овај подужи осврт на рецепцију Домановићеве са
тире има за циљ да укаже на неспремност једних чи-
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талаца и спремност других да прихвате ново, немиме- 
тичко схватање књижевности. Поигравање с литерар- 
ним конвенцијама, пародирање стереотипних почета- 
ка и завршетака, промена стилских регистара, деком- 
поновање приче, убацивање цитата, језичка поиграва- 
ња, пародирање високог или патетичног стала или 
квазинаучног говора, само су пеки од поступака До- 
мановићевих уништавања рецептивних клишеа и 
стварања новог хоризонта очекивања. У тренуцима у 
којима писац напушта и, вођен сводом стваралачком 
инвенцијом, за тренутак заборавља стваран свет и по
руку коју му упућује, он постаје модеран приповедач. 
Само у радовима у којима je инвенција надјачала пи- 
шчеву интенцију, Домановић je успевао да прекорачи 
границе свога времена повлачећи са собом и своје чи- 
таоце.
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II





НАРАТИВНА ОПТИКА 
JOB АН А ГРЧИЋА МИЛЕНКА

Да би се поверовало у приказаны свет реалистич- 
ког дела, у сложен однос између приповедача, текста, 
и читаоца, уноси се још један члан — свет на основу 
Kojer се препознаје и разуме. По мишљењу Џ. Калера 
склапа се „миметички уговор” којим се „уверавају чи- 
таоци да се текст може тумачити отприлике као и 
стварни свијет”1. Taj свет се има у виду, он се призи- 
ва, језик му се привидно подређује, даје му лажну 
предност мимикрирајући своју незаменљиву улогу у 
његовом васпостављању. Без обзира на очигледност 
разлике, језик je иманентан и лингвистичком и нара- 
тивном дискурсу, тј. говорење и нриноведан>е су у је- 
зику, истом у својој свемогућности, али различитом у 
својој реализации. Отуда je могуће успоставити ви
сок стелен имитације иначе различитих дискурса — 
препознати нпр. „локалну боју” у тексту, социолект 
j унака. Квалитативно je другачији однос реалистич- 
ког текста (и текста уопште) према слици. Објектив- 
ност фокализатора доводи се у везу са физичким зако- 
нима у природи и психолошким опажајним механи- 
змима у човеку. Како медиј текста није око и како за- 
кони оптике нису аналогии законима језичког реда,

Увод у наратологију, зборник текстова, Осијек, 1989, стр. 67.
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намеће се питање каквом се варком служи писан да 
би се текстом гледало?

У радовима француских структуралиста најјасни- 
је je повучена демаркациона линија између наратора 
и фокализатора. Ипак, упркос тада већ развијеној фе- 
номенолошкој традицији и радовима X. Р. Јауса, и на- 
ратор и фокализатор остали су заробљени у тексту 
као фиктивне творевине, што свакако и јесу, али тво- 
ревине којима читалац даје способност трансценден- 
ције, бахтиновским језиком речено — које стичу спо
собност комуникације. У студијама о фокализатору 
занемаривала се улога читаоца у функцији фокализа- 
торског двојника мада се степей његовог присуства 
градирао — најчешће je неопажен, али може бити и 
ословљен („Драги читатељу...” „Ти који следиш траг 
моје руке...”), чак се могу фикционализовати његови 
атрибута (читалачки укус, однос према ликовима или 
догађајима).

Једна jöni увек хипотетична историја српске кљи- 
жевности која би пратила генезу наратора и фокали
затора не би могла заобићи опусом скромно стварала- 
штво Јована Грчића Миленка. Он je 1869. г. у Мати- 
ци објавио дело под насловом У гостионици Код по
лузвезде на имендан шантавог торбара: приповетка 
из народное живота, Сремскаружа. „Велика припо
ветка из српског сељачког живота” (како ју je одредио 
сам аутор, Застава, 1870, бр. 3) оцењена je као дуга и 
досадна па je њено излажење обустављено и она je 
остала недовршена. Век касније у њој не само да су 
препознате конвенције реалистичког писања (тада 
j ош увек неразвијеног у српској књижевности) већ и 
трагови модернијег писања. Сложене везе између фо- 
кализације (субјекта који опажа, објекта опажања, са- 
мог опажања) и нарације (оног који прича, онога о ко
ме се прича (или о чему се прича), онога коме се при
ча и самог причања) могу се л ако пратити на приме- 
рима из овог недовршеног текста.

У уводној приповеци дата су два хомодиј егетичка 
приповедача. Један прича (Миленко, тј. Јоца) а други
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се поступком сказа уводи (Шантави Торбар), заправо 
његова прича постаје директно транспонован дис
курс, цитирани говор који се у надређеној дијегези 
коментаром супериорног наратора открива као ла- 
жан/измишљен говор. Сумња у веродостојност Тор- 
барове приче садржанаје већ у атрибутизацији самог 
лика (он je неко ко „бенета и гата”, у чије приче веру- 
ју деда) и потврђена коментаром („У кратко, првом 
речју још, хоће ево да обмане миле слушаоце — найме 
Бачване, — да им покаже како он то све „пинктлих” 
говори и рачуна; како ништа не сме да изусти што ни- 
je истино; како код њега нема варанције ни у длаку 
некмол у делу годину; како код њега не сме нико ни у 
што да сумња.”2) Директиве за слушање (читање) су 
дате, али непоузданог приповедача не компромитује 
само њему надређен наратор већ и саме приче. Има их 
четири и све се могу посматрати као релативно само- 
сталне целине. Можемо их насловити Торбар и обла- 
чар, Како je свети Петар био бијен, Како je Торбар 
постао шантав, Торбар и лажни ђаво. Приче се мо
гу перципирати као завршене само на фону фолклор- 
не традиције и њених обликотворних начела. (Прича- 
ња Шантавог Торбара осцилирају између жанра цре- 
дања (отуда толико реалистичности у њима) и шаљи- 
вих народних прича, али уз изразиту профилизацију 
причаоца карактеристичну за сказ.) Императиву краја 
и осамостаљивању естетске функције фолклорне при
че супротставља се реалистички контекст. На синтаг- 
матском плану, Торбареве приче илуструју јунака ко- 
ји их прича, слушаоце који заузимају различите ста- 
вове према његовој причи и атмосферу причања (ме- 
тонимијска и комуникативна функција причаних при
ча). Све четири су нека врста кривот огледала у коме 
се назире весело лице сеоског приповедала који се 
служи свим расположивим реторским средствима да 
увери (обмане) у оној мери у којој je то потребно да 
би забавно. Његова причљивост je мотивисана самим

2 Јован Грчић Миленко, Целокупно дела, Београд, стр. 281.
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хронотопом — све се дешава за време прославе имен- 
дана у гостионици „Код полузвезде” у друштву сео- 
ских музичара и пријатеља.

Шантави Торбар прича три приче о себи (само je 
у причи Како je свети Петар био бијен у улози хете- 
родијегетичког приповедача) у којима се јавља кроз 
два гласа преузимајући наизменично улогу субјекта и 
објекта приче — један je глас којим се обраћа слуша- 
оцима а други којим се уживљава у причу. Да би уве- 
рио, он се оглашава као субјект приче и позива на тре- 
нутак сада, на себе јамца — на материјалне доказе 
приче, лулу и шубару коју му je баба допела и своју 
шантавост. Њима повезује два света раздвојена у бај- 
кама и повезана (преплетена) у предањима. Фолклор- 
на имагинација трага за неком врстом амајлије коју ће 
понети у реалан свет jунака, али везе између светова 
су слабе j ер не само да je компромитован глас оиог 
који прича (њему се не верује, али се он радо слуша) 
већ и глас оног који се уживео. У једној причи сам 
Торбар демистификује свој сусрет са оностраним би- 
ћем — уместо сукоба са ђаволом, он се поспан бори са 
обичним јарцем. Ова самоиронична дистанца којом 
се прича страве и ужаса претвара у шаљиву пародну 
причу, у наставку излагања попово се мистификује — 
она постаје средство увераваіьа у раније приче: „Су
тра вам то већ пукло по селу; али само у другој вор- 
ми; да je то био баш лицем ђаво, а не јарац козодерац! 
Ал ja говорим истину, па нећу да кажем да сам видео 
сотону и онда кад нисам, већ само онда кад јесам”3. 
Говорни чинови се брзо смењују, прекиди једне слике 
и њој следственог доживљаја су нагли, а реакције слу- 
шаоца обележене крајностима.

3 Исто, стр. 344.

Два гласа Торбара (onaj који прича и onaj који се 
обраћа) разлажу шегов говор на причање (естетска 
функција чији je крајњи циљ прича) и разговарања 
(комуникативна функција чији je крајњи циљ диа
лог). Причање je усмерено према другима заинтересо-
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ваним слушаоцима који иницирају приче својим пи- 
тањима, уплићу се у говор Торбара, сумњом траже 
додатна уверавања или уживањем у причи траже да се 
занос причања и слушања не прекида, да се „миме- 
тички уговор” продужи. Приповедач, вешт обмањи- 
вач, покреће марионетске конце приче, не да би се ис- 
поведио, признао или открио нешто себи или о себи 
већ — да би уплашио, насмејао, убедио. Он ужива у 
причању све док други уживају у слушању (естетска 
функција приче тежи да се изједначи с комуникатив- 
ном).

И док je уведени наратор (Шантави Торбар) у за
носу свог причања сав у причи, стиче се утисак да 
надређени наратор истовремено ирисуствује чину 
причања и врши неку врсту његове транспозиције — 
преводи га у студију о причаоцу и различитим типо- 
вима слушалаца (оног к oj и сумња назива Неверии То
ма и детаљно описује реакције на причу: „Свирац Ba
ja избечио очи... а Типчика опет загрцнула се од сме- 
ja... брат Мића се чисто забринуо, па му и верује и не 
верује... На причу ову сви се баш слатко насмејемо, а 
кума-торбару je то опет — ко што се види — мило, ми
ло...”4

4 Исто.

Промена објекта фокализације (са посматрања 
окупљеног скупа на посматрање самог посматрања) 
сугерисана je у тексту графички издвојеном, уметну- 
том реченицом „као што се види” — а употребом пре
зента сугерисана je илузија истовремености оба по- 
сматрања. Тако се читалац јавља у улози фокализа- 
торског двојника, попут сијамског близанца, неодво- 
јивог од наратора фокализатора, али истовремено све- 
сног самог опажајног процеса.

У уверљивост виђеног, чак и онда када се оно не 
може потврдити сличним искуственим ситуацијама, 
знањем или присуством (јамчењем) самих слушала
ца, покушаваће да нас убеди и Шантави Торбар. Да би 
дочарао непознат свет оностраног, он каже: „За она
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чуда треба и очи имати: очи које не трепћу”5 или „ту 
се тек уверих да се и жмурећки гледати може”6. При- 
видно безазлена хипербола открива надмоћ наратора 
над фокализатором — j ер само он очи које не трепћу 
може дати слушаоцима ове приче. Тиме су физички 
закони унапред подређени законима приче (наратив- 
не оптике), физичке очи имагинативним.

5 Исто, стр. 296.
о Исто, стр. 302.
' О овом проблему, на примерима из француске књижевности, 
видети детаљније у студијама Ж. Женета.
8 Драган Крстић, Психолошки речник, Београд, 1991, стр. 399.

Њој je привидно супротстављена имитативна оп
тика надређеног (примарнот — Ж. Русе, екстрадијеге- 
тичког — Ж. Женет) приповедача, имитативна j ер се 
позива на законе ока које треппе. Приповедање je 
усмерепо тако да се тачки гледишта придаје статус 
конструктора приче а паратор трансформиніе у фока- 
лизатора. Постоји ли прича у којој се причању одузи- 
ма причање и препушта се гледаіьу? Пре него што да- 
мо негативан одговор7, објаснимо приповедачку стра- 
тегију којом се успоставља илузија гледања.

У психологији се перцепција третира као „сазнај- 
на психолошка функција којом се оргаиизам оспосо- 
бљава да прима u прерађује информације и да одржа- 
ва додир са спољном u унутрашњом реалношћу... 
Свака перцепција успоставља однос између субјекта 
u реалности и представља интерпретацију објек- 
та... Изглед објекта (укључујући и било које догађа- 
је као и сопствено биће) одређен je укрштањем њего- 
вог стварног садржаја и субјективне диспозиције 
(курз. аутора)”8. У тексту J. Г. Миленка наратор раз- 
вија читав систем сигнала усклађених са законима 
ока: одређује место с којег посматра („Хтедох саћи с 
прозора ...”), удаљеност објекта који опажа („звук по- 
штарског рога из далека... на добрих педесет кора- 
ка... хајде да им се примакнем”), време док посматра 
(„баш девет избија”), видљивост објекта („ал ми се 
око неиадано задржа на томили сељана, које у су-
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мрачку једва спознах... погледах их боље”), преста- 
нак једне дражи и појаву друге („И они, дакле, залу
пивши двокрилна врата... нису више оку на погле- 
ду... сад je баш мирно... Није! Канда jош из далека 
допире звук поштарског рога”). Причање у складу са 
правилима имитативне оптике приближава текст 
филмском медијуму и има за циљ стварање утиска 
уверљивости који je један од примарних елемената 
реалистичке естетике.

Други вид сигнализације остварује се признањем 
„субјективне диспозиције” наратора „која у себи пре- 
лама индивидуал  ну и општу прошлост, динамику са- 
дашњости, као и антиципацију будућности”9. Упиру- 
ћи прст на себе, наратор потврђује ограниченост свог 
знаіьа, (он нема свевидеће око), али за узврат гаранту- 
je сопствену поузданост. „Баш девет избија. Чисто 
необично данас удара; нешто потмуло, нешто тавно. 
Ил ми се чини што сам и сам нешто мргодан”^. Ње- 
гова субјективност (перцептибилност самог фокали- 
затора) очитује се не само кроз експлицитно призна- 
ше, већ je садржана у селекцији објекта опажања 
(„Погледах их боље (сељане — прим, аут.) и опазих 
међу њима шантавог торбара”), његовој номинализа- 
цији/идентификацији света који опажа (именование 
шантавог торбара подразумева информације пре ви- 
ђења) као и у самом опажању. Изразима „рекао бих”, 
„ил ми се чини”, „као да je”, „ваљда” у објекту опажа- 
іьа истовремено се опажа и субјект па овакви искази 
нужно имају у себи нечег аутопортретског. (Аналог- 
но Женетовом закључку да не постоји нарација која 
не указује на наратора, тако не постоји ни фокализа- 
ција која не указује на нечију властитост, нити пејзаж 
који нема (више или мање) елементе (ауто)портрета.) 
Oncer описа се шири, он се не ограничава само на 
објекат j ер се у њега уписује сугестија наратора као 
вид директиве — придобијања читаоца на сопствену

9 Исшо.
О Јован Грчић Миленко, нав. дело, стр. 269.
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страну без обзира колико je само виђење непотпуно. 
Душан Иванић описује „п(ре)окрет” предмета де- 
скрипције и објективизације у носиоце субјективиза- 
ције и емоционализације”1 к Он je манифестан већ у 
уводним реченицама које нас неконтекстуализоване 
могу заварати да припадају свезнајуђој приповедној 
инстанци, трећем лицу, а заправо су у властитости 
драматизованог наратора: „Дан je на измаку. Сумрак 
се полако спушта на снежне кровове малена села што 
je у миру чисто заспало. Вечерњи ветар захукао се с 
Дунава, баш као да се затоциљао на леду му, те рас- 
пирује снежне лопте по шорови и котрља смрзнуте 
шипурке. Он канда je j едини join што не мирује; све 
остало што се на дану жури, миче ил батрга, као да je 
изумрло”12. „Прелаз из објективног ка субјективном”, 
„антропоморфизација природе”, по мишљењу Ивани- 
ћа указују на „дубље својство Грчићевог приповије- 
дања, на смјењивање опажања вањског његовим ожи- 
вљДвањем”13.

Трећи начин сугерисања објективности исприпо- 
веданог и стварања алибија поузданог наратора/фока- 
лизатора јесте њихов просторновременски синхрони- 
цитет — пригюведа се (=опажа се) оно што се сада и 
овде види. С обзиром на суштинско разликовање ми- 
мезе и дијегезе, наратор прибегава поступку маскира- 
ња приче, наглашавајући елементе који причу претва- 
рају у сцену. У позицији наратора који се идентифи- 
кује (само) преко идентификације света који види, Џ. 
Кал ep открива „покушај да се реал ноет сцене утеме- 
љи тако да се из ње дедуцирају информације и то та
ко да приповиједање не поседује никакво специјално 
знање него je проматрач истог реда као читалац."14 
Видљиви су покушаји наратора да поништи сукце- 
сивност причања, да га доведе у синхроницитет са де-

' Душан Иванић, Примнива Јована ГрчЛа Миленка, Књижевно 
дело Јована Грчића Миленка, Беочин, Нови Сад, 1998, стр. 71.

2 Јован Грчић Миленко, нав. дело, стр. 267.
3 Д. Иванић, нав. дело, стр. 71.
4 Увод у наратологи/у, стр. 70.
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шавањем („Хоп! — препуче жица оном што удешава. 
Даде ми се дакле још мало времена да друштво про
мерим. .. Нека га нек удешава. А ja ћу међутим погле- 
дати мало боље око себе...”15) (О квалитативно] ра- 
злици наративног и доживљеног времена опширније 
су писали Ж. Дерида, Г. Милер, X. Вајнрих. За Г. Ми- 
лер наративно време je игра којом „маскирамо и очу- 
ђујемо наш свакодневни свет ослобађајући са за неко 
време присиле ситуације.”16) Прича се мимо дешава- 
ња, у свои времену, у свом презенту суштински дру- 
гачијем од граматичког презента. Игноришући ову 
разлику, јунак писања тежи да се у потпуности пои- 
стовети са јунаком радње. У оваквој позицији он мо
ра да балансира своје знање, да „ограничава причу 
оком” да се усмерава према наведеним регулама ими- 
тативне оптике, да им подређује причу. Ипак, на поје- 
диним местима прича пробија мембрану фокализато- 
ра откривајући добро маскирану позицију наратора. 
Приповедач к oj и je напустио стеге фокализатора 
оглашава се „додатним гласом”. Он доноси информа- 
ције које фокализатор не може поседовати, напушта 
тренутак сада и приповеда о исходима („нећу да вам 
кажем како je ошантавео, j ер Йе вам то и он сам после 
казати ’ (курз. аут.). Он прикрива информације које 
поседује и зауставља причу („но доста о њима... враг 
нека их носи”), опажа сопствени говор („како да ка
жем ... хоћу да вам кажем...”). Прелажењем из дије- 
гезе у којој опажа у дијегезу у којој прича — он мења 
своју функцију — из позиције учесника (коме се де- 
шава), трансформише се у ауторског приповедача ко- 
ји комунипира. Уколико би се за тренутак пренебре
гла онтолошка разлика између дешавања и причања, 
читалац би се нашао у позицији Дон Кихота и текст 
би престао да се чита. Не тежи ли управо овако тран- 
сформисаном читаоцу (прецизније: поништеном чи- 
таоцу јер он то заправо престаје бити) наратор кад се 
лукаво представља као фокализатор? Може ли прича

Ј. Грчић Миленко, нав. дело, стр. 275.
^o Увод у наратологију, стр. 196.
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бити реална ван себе саме (или само у себи самој) и 
потрти донкихотски парадокс приче која се Чита не у 
тексту, већ у животу? Постоји ли толико сугестиван 
приповедни говор којим читалац постаје лик, а лик 
читалац? Ако je одговор увек негативан, како обја- 
снити и чиме оправдати илузорност реалистичке пое- 
тике и успешност реалистичке естетике?

Грчићев наратор најчешће комуницира с јунацима 
из саме приче (тада je највише притајена његова пози- 
ција наратора a откривена позиција фокализатора) — 
понекад им се конфронтира, он je другачији, „побече- 
ни капутлија”, али je и део њих. Своју припадност ко- 
лективу и сам признаје мењајући глас којим се огла- 
шава — прво лице једнине првим лицем множине 
(уместо ja — он говори ми, уместо мој — наш). Нови
на Грчића je што се не зауставља само на тој релаци- 
ји. Нико није пре њега таквим интензитетом искори- 
стио могућности метанарације, нити су постојали та
ко доследни покушаји свођења приче на „оптику при- 
поцедача”. Грчић се управо захваљујући метаморфо
зама приповедачког гласа (ja, ми, ти), у књижевној 
критици наводио као претходник Стевана Сремца (Д. 
Живковић, Д. Иванић). У Грчићевој приповеци лико- 
ви се позивају у шетњу ван текста, а читаоцу/адреса
ту уступа место наратора. Ван приче, у метапричи су- 
срећу се сви они који не могу бити заједно у њој са- 
мој. Тако „личности у тексту” опажају себе као лико- 
ве „излазећи” из њега (Илустративан je опис трговаца 
к oje наратор посматра и који ће незадовољни „дана- 
шњим ћаром... уздахиути „на жал ост” кад ово проча- 
те”). Знатно израженији процес од „извлачења” јуна- 
ка из приче у метапричу јесте процес „увлачења” 
адресата у причу. Адресат се јавља у различитим об- 
лицима — идентификован као филистар, радознала 
читатељка, али знатно чешће неидентификован — као 
ми, в и или ти. У првом случају наратор полемише с 
одређеним типом читалаца, открива шихове рецеп- 
тивне клишее, рачуна на њих (поступак карактери-

74



стичан за Стерију). У другом случају он започиње 
донкихотску игру. Иако je извесно да читалац који 
чита није лик, а да адресат који се апострофира кроз 
ми, ти или ви j сете — игра се састоји у замени шихо- 
вих места. Какве су последице различитог апострофи- 
рања адресата и шта се постиже употребом различи- 
тих лица? Погледајмо следеће примере:

1. Употреба другог лица множине
„Дакле и о торбару да чујете ... Опростите, заре- 

као сам се...Па онда, поглете му чакшире! Хајде пи- 
тајте „честну публику”... „а шта ви миелите ... зар 
миелите...”

2. Употреба првог лица множине
„Но да га ин корпоре видимо!...” (или у Сремској 

ружи'. „Но хајдмо на пијацу...”)
3. Употреба другог лица једнине
„Неко зимско расположење — ил како да кажем — 

почиње чисто да ти се настањује у души ... Куд глед- 
неш, све бледо, ледено, празно; чисто ти не годи ти- 
шма, а празнина као да те вређа.

Ви упућује на одвојеност наратора и адресата (чак 
и онда када je ситуација у којој су еквивалентна) и на 
покушај првог да ту одвојеност умањи. За разлику од 
ви к oje функционише по принципу сличности, ми 
функционише по принципу блискости, оно призива и 
ситуацијску и доживљајну еквивалентност. Ово ми 
треба разликовати од ми које користи наратор/фока- 
лизатор у примерима типа „наше селанце” јер ее он 
сада не обраћа јунацима приче већ адресату и тиме 
демаскира наративне конвенције којима се служи као 
фокализатор. Посредујући (премошћујући) два света, 
он омогућава сусрет субјеката (приче) са метасубјек- 
том (адресатом). У таквим случајевима објекат фока- 
лизације не мора бити промешен, али се меша нара- 
тивни (комуникацијски) ниво и временска релација 
(наратор или мора прибеги слагашу времена17 или

17 Ако je време дешавања прошло, време приче je садашње; ако 
je време дешавања садашње, време приче je будуће. Слагање
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раздвајању презента приче од презента причања по- 
моћном речју док). Функција заменице ти квалита
тивно je другачија од заменица ми и ви — она не суге- 
рише јукстапозицију (праву одвојеност наратора (ja) 
и адресата (ви) или њихову подразумевану одвојеност 
у заменици ми), већ замену позиција. Заменицом ти 
метанарација постаје психонарација j ер ти не тежи 
еквиваленцији већ метонимији (доживљајној и ситуа- 
цијској замени места) — уместо сличности (ви), бли- 
скости (ми), заменицом ти повлачи се ja наратора, 
прецизније пројектује у ти адресата. Ове релације у 
тексту се брзо смењују понекад и у истој реченици 
(„Ето, то вам je то’рбар, и такав стоји пред нама”... 
„Но хајдмо на пијацу, ваљда je већ живнула; баш сам 
рад да покажем наше селанце и у живости”), али се 
најчешће јављају у наведеним значењима. (У другим 
текстовима она могу бити посве различита.) Грчићев 
наратор задаје директиве адресату (наређује му и 
предвиђа шегове реакције); претвара га у послушника 
к oj и следи његов глас обраћајући му се као глумцу у 
дидаскалијама („ту би се насмејао”). Ретке су ситуа- 
ције када му даје глас, али га и тада брзо одузима и 
преобраћа у свој. Илустративан je следећи пример: 
„Знате л оне „гвихтове” што висе о ланчићу или кана- 
пу! А знате л да л je и код овога било тих „гвихтова”? 
Не знамо! И не знате! Зато ћу да вам кажем па да зна
те”. Већу самосталност и статус равноправан нарато- 
ровом (функција гласа који полемише), адресат ће 
стећи тек у прози Стевана Сремца.

Апострофирањем читалаца не мења се ништа ква
литативно у илузији опажајног већ у функцији књи- 
жевне комуникације. Призивајући Јакобсонову типо- 
логију језичких функција (оријентација на примаоца 
развија конативну функцију), књижевни текст у коме 
je читалац апострофиран престаје да се реципира са-
је очито у примерима типа: „Нека га (музичар, прим, аут.) нек 
удешава. Аја ћу међутим погледати мало боље око себе” (презент 
— футур); „Хоп — препуче жица... Даде ми се дакле још мало 
времена да друштво промерим” (аорист — презент).
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мо као објекат. Он постаје дијалошка форма, „туђи 
говор”, интензивније опажено причање.

Новине Грчићевог текста треба откривати у богат
ству перспектива (Д. Иванић), вишегласју наратора 
(полифоиија ja, ти, он, ми, у причи и ja, ти, ми, ви у 
метапричи) и динамичним комуникативним нивоима 
(наратор — ликови, наратор — нарација, наратор — 
фокализатор, наратор — адресати.. .)• Богатство пер
спектива остварује се смењивањем две врсте наратив- 
не оптике — једне која je имитативна и друге која упу- 
ћује на своју посебност. Грчићев фокализатор прела- 
зи пут од нам ере (да прикаже само оно што je „оку на 
погледу”) до признања (да види оно чега као таквог 
нема (поштарска торба) или да не види и не чује оно 
чега има (сат у гостионици). Он не само да признаје 
већ и описује процес учитавања значења у спољни 
свет („примнивом” својом он завирује у затворене 
торбе, сећа се оног што je прошло, асоцијацијама по- 
везује блиско и далеко, садашње са прошлим или бу- 
дућим...) Трагом речи којом наратор објашњава сво- 
ју активност, Д. Иванић објашњава да „маска прими- 
шљања — примнива омогућује да се успоставља сра- 
змјера из Meh у опаженог (референтное) и имагинатив- 
Hor”is.

Без обзира на покушај да нас увери да причу при- 
ча „оком”, он je измишља речима. Између његовог 
ока које трепће и његовог премишљања с једне стра
не, и Торбаревог ока које не трепће (или гледа жмуре- 
ћи) и измишљања с друге стране, није велика разлика. 
У Торбаревим измишљањима даје се предност имаги- 
нативном, али се ни овде не одустаје од реторике уве- 
равања. Ha крају, не покушавају ли оба наратора да 
нас обману и не уживамо ли ми у игри њиховог при- 
криваша?
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ДВА ВИДА КОМИКЕ - 
БАКОЊА ФРА БРНЕ И 

ПОП ЋИРА И ПОП СПИРА

Следећи линију модерног реалистичког припове- 
дања, романи Симе Матавуља Бакоња фра Брне и 
Стевана Сремца Поп Ћира и поп Спира остварили су 
значајан помак у српској књижевности и допринели 
њеном бржем ослобађању од романтичарско-сенти- 
менталистичких приповедачких клишеа. Да бисмо ja- 
че потцртали разлике у рецепцији хумора, поћи ћемо 
од њихових сличности: типолошких (реалистичко/ху- 
мористички тип романа), тематских (живот свеште- 
них лица), композиционих (анегдотска основа), j езич- 
ких (карактеризација j унака говором), формалних 
(подела на насловљена поглавља), морфолошких (у 
роман се инкорпорирају други облици: песме, анегдо- 
те, пословице)... Паралелно са сличностима препо- 
знавале су се разлике у типу хумора и доводиле у ве
зу са средином („медитерански” и „војвођански 
смех”), темпераментом и менталитетом писаца, књи- 
жевним утицајима. У студији Локална бојау делу Си
ме Матавуља и Стевана Сремца Милорад Најдано- 
вић Матавуљев хумор дефинише као: медитерански, 
интелектуални, проницљив, смех очима, а Сремчев 
као — емоционалан, популаран, народан, смех срцем.1

1 Милорад Најдановић, Релаци/а писан — средина, Светлост, Кра- 
гујевац, 1983, стр. 229.
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Радомир Константиновић раблеовске црте Матавуље- 
вог хумора открива у хумористичко-иронијском при
ступу грађи, детронизацији сакралног, пародирању 
црквеног, елементима ласцивног2. Други тип књи- 
жевних узора везује се за Стевана Сремца. По ми- 
шљењу Петра Митропана, утицај Гогоља се препозна- 
је на тематско-мотивском плану (тема паланачке сре
дине), у лирској интонацији дела, у комичној стилиза- 
цији говора и нарочито у начину конципирања лико- 
ва (наратора као хумористичког лица, комично-алего- 
ричним представама животиња, типовима интригар- 
ки, алапача, малограђана.. ,)3

2 С. Матавуљ, Бакоња фра Брне, Веселин Маслеша, Сарајево, 
1978.
3 Петар Митропан, Стеван Сремац u Гогољ, Л MC, 1938, 350, стр. 
72.

Већ доказивану тезу о постојању два вида комике, 
преиспитаћемо из другог угла полазећи од традиције 
хумористичког приповедања ко)у наведени романи 
следе. Бакоња фра Брне припада типу романа васпи- 
тања (Bildungsroman) који je кроз историју књижевно- 
сти доживео различите метаморфозе. У епохи реали
зма погодовао je учвршћивању реалистичких конвен- 
ција приповедања (доминација лика над фабулом, 
утицај средине на формирање јунака). (У Бакоњи фра 
Брну реч je о манастирској средний којој јунак треба 
да се прилагоди напустивши своју породицу.) Поп 
Ћира u поп Спира припада грађанско-породичном ти
пу романа који je најчешће следио линију хумори- 
стичке и/или дидактичне књижевности. За различите 
типове романа везале су се различите хумористичке 
традиције: за Бакоњу фра Брна комика ситуации е бли- 
ска пикарском роману, за Поп Ћиру и поп Спиру ко
мика паланачког друштва. Разлике постоје и у избору 
јунака. Чињеница да Матавуљ своје јунаке привидно 
изолује на острво и смешта у манастирски амбијент, a 
Сремац своје интегрише у амбијент паланке, и да су 
јунаци првог углавном фратри, a јунаци другог исто-
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времено попови, очеви и супрузи, указу] е на другачи- 
je изворе комичног. Први се подсмева фратарској псе- 
удорелигиозности (маска лажног богомољца), а други 
— паланачкој средини (маска малограђанина). Ова- 
квим конципирањем ликова и средине активирају се 
аспекта комичног везани или за комику професије 
или за комику друштва. Реч je наравно само о аспек- 
тима jер je феномен комичног у наведеним делима 
много сложенији. Да бисмо га боље осветлили, поћи 
ћемо од:

а) избора амбијента (код Матавуља манастирска 
средина — код Сремца паланка) и начина његове сти- 
лизације (реалистична скица — комична слика);

б) позиције наратора (перспектива наратора који 
има претензије да ььегова прича буде објективно или 
комично исприповедана);

в) типа и функције књижевног јунака (Матавуље- 
ви вишедимензионални и Сремчеви једнодимензио- 
нални јунаци);

г) драмске структуре (код Матавуља изражена, 
код Сремца подређена наративиој);

д) језичко-стилских карактеристика (Матавуљево 
мање и Сремчево више стилизовано приповедање);

ђ) тенденције (Матавуљеве прикривене и Сремче- 
ве отворене).

a)
По класичним комедиографским правилима при- 

поведања, описи ентеријера и екстеријера, будући да 
успоравају комичну радњу, најчешће нису носиоци 
комичног. Изузетак су они који имају метонимијску 
функцију, тј. говор о средний „замењују” говором о 
лику. Такву функцију у Сремчевом делу има тзв. ам- 
бијентална маска.

Хронотоп паланке чест у делима хумористичких 
писаца (Стерије, Трифковића, Игњатовића, Нушића) 
везује за себе типове комичних јунака (интригарке, 
алапаче, каћиперке) који поседују амбијенталну ма
ску (маску човека к oj и сопствена уверења замењује
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уверењима средине)4. Са амбијенталном маском на 
лицу коју не скида ни када je сам, јунак престаје да 
буде један и постаје један од, предвидљив део целине. 
Амбијентална маска ликова открива се експлицитном 
мотивацијом уопштавајућег типа (илустративни су 
искази типа: „као сви попови”.. .”као и сви учите
ли...”, „многе попадије...”).

4 Ана Радин нише о маски средине која служи као израз характе
ра. Уметност приповедаіьа Стевана Сремца, Градина, Ниш, 
1976, стр. 51.
$ Исто, стр. 21.

Између лика и средине у Поп Ћири и поп Спири не 
постоји однос анимозитета или неки други однос раз- 
ликовања који би могао да услови динамичну (кон- 
фликтну) ситуацију. Средина се јавља као стооки Ар
гус који јунаке непрестано посматра, ослушкује и 
процењује. Понављања сличних, очекиваних триви- 
јалних радњи ствара утисак непроменљивости, неде- 
шавања. Ефекат комичног настаје кад се тим радњама 
прида важност судбинског.

Сремац минуциозно слика собе својих јунака, 
предмете којима се служе, дворишта, улице ... Његов 
наратор се фокусира на noj единост, неупадљив али 
карактеристичан детаљ, и поентилистичким спајањем 
безброј малих слика, које могу постојати и независно 
једна од друге, ствара ефекат уситњеног погледа. Ми- 
нијатурне жанр слике (портрета Совре raj дата, Гли- 
ше пијанца, Вавике нарикаче или слике ентеријера — 
поповске куће, кафане) комично су стилизоване и ни- 
су интеграл ни део драмске структуре j ер не утичу на 
заплет и расплел радње. Због невезаности за главну 
причу, они поседују извесну жанровску самосталност 
и тиме доприносе разуђености фабуле која je, по ми- 
шљењу Ане Радин, j ед на од основних характеристика 
Сремчевог приповедања.5

Сасвим je другачије Матавуљево приказивање ам- 
бијента. Описи средине у Бакоњи фра Бриу не заузи- 
мају већи део текста и нису примарни извор комич-
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ног. Редуцираност описа обрнуто je пропорционална 
драматичности приповедања. Због своје сведености, 
Матавуљеви описи више подсећају на дидаскалије не
го на развијене комично стилизоване слике6. Суро
вост и сиромаштво далматинске средине (Зврљево), 
коју главни јунак жели да напусти, реалистички су 
приказани, a манастирски амбијент сатирично. Опи- 
сујући неке епизоде Бакоњиног ђаковања, Матавуљ се 
приближала бриткости Доситејеве сатире. Такви су 
описи Бакоњиног сусрета са седам дебелих фратара, 
описи дијачких дужности и фратарских навика. (В. 
поглавље „Ево ме међу калуђери; што сам тражио то 
сам и нашао” у књизи Живот u прикљученија Досите- 
ја Обрадовића.) Матавуљев јунак није саживљен с но
вом средином (однос идентификације), већ треба да 
joj се прилагоди (однос адаптације). Релација између 
јунака и окружења (у поређењу са Сремцем) знатно je 
динамичнија. Сремац слика стање, a Матавуљ прика
зу] е процес. То су две суштински различите релације. 
Прва отвара могућност за комичне наративне стили- 
зације, а друга за комичне (драмске) стилизације. 
Другим речима, у Сремчевом делу смешно се прича 
(смех производи наратор), а у Матавуљевом смешно 
се в иди (смешно производи фокализатор, смешно се 
открива у сценичном приказивању јунака).

6 По мишљењу Станка Кораћа: „Лица у Матавуљевим романима 
јављају се као у драми, својим голим гласом јер није довољно сли- 
кан свет око њих, нити су сликани предмети којима се они слу- 
же.” С. Кораћ, Кіъижевно дело Симе Матаву/ьа, Београд, 1982, 
стр. 263.

6)
Други тип раз лика произлази из позиције припо- 

ведача. Сремчев наратор за разлику од Матавуљевог 
јесте комично стилизовано лице. Његово приповеда- 
ње je дијалошки (прецизније речено — полилошки) 
конципирано. У том полилогу лако се могу разазнати 
три нивоа комуникације — с јунацима, са самом при- 
чом и са читаоцем. Прва врста комуникације се от
крива у пишчевим тенденциозним коментарима који
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се односе на поступке јунака какви јесу и какви треба 
да буду. Другом се успоставља иронична дистанца 
према популарној тривијалној литератури заснованој 
на клишетираним сижејним решењима. Индикативан 
je поступак, близак комедиографском говору апарте, 
којим наратор унапред открива садржај сваког погла- 
вља те тиме радњи придаје споредан значај или при- 
чу зауставља на месту где се она томе највише опире, 
месту где je њена драматичност највећа. У трећој вр- 
сти дијалога наратор се директно образа (читаоцу) 
адресату тражећи у њему потврду сопствених ставова 
или иронишући их. Оваквом позицијом приповедача 
ствара се утисак да су наратор и наратер у неком та- 
јанственом дослуху и да je њихов смех двогласан. 
Смех једног попут резонанце појачава смех другог и 
обратно.

Вишегласјем Сремчевог приповедача остварује се 
она драматичност и динамичност излагања која je 
„изостала” на нивоу фабуле. У том контексту раније 
поменуте жанр-слике више немају ретардирајућу 
функцију (коју имају на нивоу фабуле) већ, напротив, 
приповедање захваљујући њима постаје динамичније 
и занимљивије (ниво нарације). Слична je функција и 
развијених поднаслова. Иако нису делови драмске 
структуре, они обављају врло значајну метафункцију 
— пародирају, коментаришу, сажимају, антиципирају. 
Kao „говор у страну” саопштавају оно што јунаци не 
знају и што ће их у наредним епизодама учинити сме- 
шним.

Сасвим je супротна функција Матавуљевог при
поведача. Између слике света коју обликује свезнају- 
ћа приповедна инстанца и слике света ј унака ствара 
се динамичан простор за најразличитије релацијске 
семантизације. У роману Бакоња фра Брне наратор je 
објективан, дистанциран, ретко кад хумористичко-па- 
родичан (пародира се црквена литература — житија, 
молитве, беседе). То je неутралан тип наратора који 
више слуша и посматра своје j унаке него што се тру-
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ди да их начини смешним. Ни позиција наратора, 
идентична с јунаковом, Матавуљу није послужила као 
полазна тачка за стварање комичног. Будући да Бако- 
њу није конципирао као хумористичког типизираног 
јунака, он брзо напушта иницијалну хумористичку 
перспективу инфантилног лаичког погледа на свет 
приказану у поглављу Увод у нови живот. Уместо 
стилизованог комичног описа, датог кроз дечије виђс- 
ње света, Матавуљеви описи постају психолошке про- 
јекције насловног јунака. Тиме се аутор удаљује од 
поетике хумористичке књижевности и приближала 
поетици психолошког реализма.

Иако није ни персонализован, ни комично стили
зован, Матавуљев наратор има иска обележја комич
ног приповедача. Он не приповеда смешно, већ „ви- 
ди” смешно. Извори комичног нису у његовом говору 
већ у перспективи. Kao илустрација може послужити 
одломак у којем МатавуЈв у причу уводи лик фра Бр- 
на:

„Кушмељ и Осигьача истрчаше у авлију и виђеше 
— прво шта виђеше бјеше најдебљи део фратров, јер 
кулаш обрнуо сопи вратима, а фратар се поено на 
кулашу, па с натегом извлачи десну ногу из узенђи- 
ја\ 7

7 С. Матавуљ, Бакоња фра Брне, Рад, Београд, стр. 12.
8 М. Савић, Београдске призе Симе Матавуља, ЛМС, 1903, 220, 
стр. 84.

Матавуљев наратор не потенцира ни комичност 
лика (јунак који силази с коња није смешан), ни ко
мичност ситуације (не описује се нпр. комичан пад), 
нити комично стилизује причу (хипербола, градација 
као средство за постизање ефекта комичног). У не
складу између реалистичког приказивања и комично
сти приказаног налази се основни извор његовог сме
ха. Он увек долази неочекивано јер нараторово изла- 
гање није хумористички конципирано. Стиче се ути- 
сак да je „озбиљност скривена често усред шаљиве 
поенте”8, да je објекат подсмеха врло променљив и да 
га није лако разлучити. Код Сремца он je експлицит-
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није именован захваљујући хумористичким претензи- 
јама наратора.

в)
Разлике у природи комичног могу се довести у ве

зу и с типом књижевног јунака. Унапред дефинишући 
и кроз мноштво приповедних ситуација стално вари- 
рајући одређене карактерне особине јунака, Сремац 
на конвенционалан комедиографски начин отвара јед- 
нодимензионалне, типичне јунаке. (Под једнодимен- 
зионалношћу подразумевамо приказивање једне до- 
минантне црте која се „потврђује” у различитим жи- 
вотним ситуацијама у којима се лик налази.) Једноди- 
мензионалност лика je у Сремчевом тексту експли- 
цитно предочена. Индикативни су амблематични на- 
димци јунака (нпр. поп Хала и поп Кеса), уводне, 
анегдотеки конципиране приче у којима се открива 
„животна историја” jунака или ауторски коментари 
који прекидају фабулативни ток приче. Таквим при- 
поведачким поступцима Сремчеви јунаци су унапред 
откривени, њихове мане разголићене а карактерне цр
те истакнуте у крупном плану. Ова „разголићеност” 
ликова има велике последице на ефекат комичног. Бу- 
дући експлицитно и прецизно именовани, Сремчеви 
j у наци не могу учинити нешто непредвидљиво и дра
матично. Њихова естетика лежи управо у њиховој 
препознатљивости. Они и представљају варијације 
старих добро познатих вечитих карактера и лако се 
уклапају у галерију класичних комедиографских јуна- 
ка. Тако je нпр. лик фрау Габријеле близак Гогољевим 
„умиљатим дамама” или Глишићевој Нери, аМелани- 
ja — СтериЈИНОЈ Феми или Молијеровим смешним 
прециозама. Иако су унапред дати, ови ликови нису 
неуверљиви јep репрезентују универзална свойства 
одређене трупе.

Матавуљеви ликови, за разлику од Сремчевих, не 
припадају типизираним једнодимензионалним јуна- 
цима. Они нису сликани фреско техником, нису 
„пљоснати” већ рељефни и не могу се свести на ти-
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пичне хумористичке характере. Техником издвајања 
„једне димензије” лика нису портретисани ни сноред
ни јунаци. Тако нпр. комичност Кушмеља се не от- 
крива само скидањем једне маске (маска „овејаног ла- 
шца који има бујну машту”). Он поседује више њих 
(маску папучара, прерушеног лопова, хвалисавца, пр- 
знице, неугледног сеоског кнеза).9 Једино су женски 
ликови Цвите, Маше и Јеле приказани једнодимензи- 
онално, али будући да су уведени само да би илустро- 
вали неке црте главних јунака и да нису комично кон- 
ципирани, не могу оповргнути тезу о вишедимензио- 
налности Матавуљевих ликова.

9 Драгиша Живковић у чланку Лик Militis Gloriosus код Симе 
Матавула своди лик Кушмеља на плаутовски тип хвалисавог 
војника. Европски оквири српске књижевности, књ. 2, Просве
та, Београд, 1977, стр. 206.

Друга разлика je у динамичности јунака. У поре- 
ђењу са Сремчевим статичним, разоткривеним јуна- 
цима, Матавуљеви јунаци су приказани у развоју или 
су прикривеног (загонетног) идентитета. Писан, не 
именује и не открива унапред њихове комичне црте, 
већ их ставља у реалистички осликан амбијент, слуша 
их док причају, прати њихове гестове и верно, без ко- 
мично-хиперболичних стилизација, бележи њихове 
поступке. Зато читалац (макар на кратко) остаје у не- 
извесности каква je права природа његових jунака 
(нпр. Тодорине или Пјевалице). Комичност Матаву- 
љевих j унака мање je у њиховим особинама (које са
ме по себи не морају бити смешне), а више у начину 
и у околностима у којима се оне испољавају. Такве су 
особине фра Брна да пише побожне песме или Чагљи- 
нине да држи говоре. Оне су комичне само у контек
сту у коме се јављају служећи за подсмех другим ју- 
нацима који демистификују лошег лесника и псеудо- 
ученог говорника. Пошто се испољава само у одређе- 
ним ситуацијама и најчешће није експлицитно предо- 
чена коментаром наратора, комичност Матавуљевих 
јунака делујс као прасак, изненађујуће.
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Одређивање различитих особина Сремчевог и Ма- 
тавуљевог хумора нема за циљ никакву вредносну ко- 
нотацију, нити се из ње може извести закључак о ма- 
њој вредности хумора заснованог на једнодимензио- 
налном статичном типу јунака. Ана Радин пише: „Ма- 
да ликови једне димензије, Сремчеви јунаци су у тој 
димензији тако талентовано ухваћсни и у толикој ме
ри пуни да дају утисак веће ширине него што je има- 
ЈУ”10-

ю Ана Радин, нав. дело, стр. 9.

г)
Будући да Матавуљеви јунаци нису приказани 

класичном комедиографском техником, да наратор 
није хумористички конципиран, нити његово припо- 
ведање комично стилизовано, намеће се питање где 
треба тражити врело Матавуљеве комике. Одговор je 
већ наговештен и гласи — у комици ситуације.

За разлику од Сремчевих, Матавуљеви јунаци сво- 
ју комичност откривају сценски, кроз различите начи
не понашања у одређеним ситуацијама. Њих не от- 
крива наратор експлицитно, већ карактеристичан гест 
или поступак унутар групне сцене. Илустративна je 
демистификација манастирског коњушара Букаре. 
Матавуљ намерно потенцира комичну заблуду увла- 
чећи велики број ликова у лавиринт комичних неспо- 
разума. Многобројним ретардацијама он одлаже рас
плел, повећава његову неизвесност, а онда ствара 
(не)очекивани, нагли обрт к oj и je праћен ерупцијом 
смеха. Уместо Букара, у кога фратри имају највеће по- 
верење, појављује се злогласни хајдук Тодорина. Рас
плел je брз и ефикасан, заснован на комичној сцени 
препознавања. Док Сремчев наралор унапред олкрива 
чилаоцу радњу обавештавајући га о исходу догађаја о 
коме j едино актери не знају нишла (лиме нас придо- 
бија на своју страну), код Матавуља су и јунак и чита- 
лац стављени у исту позицију. Јунаци не знају, али и 
читалац не зна јер се елиптичним излагањем намерно 
прикрива идентитет јунака и исход догађаја.
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Матавуљева комика ситуације највећим делом се 
гради кроз (не)очекиване комичне инверзије. Оне се 
остварују или кроз замену личности — qui pro qui 
(нпр. Букарево прерушавање) или кроз заблуду у ли- 
ковима — eror in persona (репрезентативне су сцене 
између Бакоње и кувара или фра Брна и Пјевалице). 
Последица тога je стварање комичног ефекта пропор- 
ционалног дужини трајања комичне заблуде. Илу- 
стративан je лик фра Брна чије потиснуте негативне 
особине (нпр. страх од утвара, страх да се не распад- 
не) попут бергсоновског „врага на опрузи” стално из- 
бијају на видело. Матавуљ ствара комично на тачки 
на којој спаја два наизглед неспојива низа догађаја 
или две међусобно искључиве концепције лика. Што 
су разлике између лика (плашљивац, хедониста, 
уображени болесник, квази песник, зеленаш) и маске 
(фратар, гвардијан, ктитор) веће, утолико je и утисак 
комичног — већи и неочекиванији.

У потпуности je другачији начин на који Сремац 
ствара комику ситуације. Откривајући особине јунака 
(нпр. таличност поп Спире), препреке на које они на- 
илазе и начине на које их избегавају, он се поиграва 
са читаочевим „видокругом очекивања”. Код њега je 
драматичност заплета умањена, j ер je расплет уна- 
пред откривен. У Поп Ћири и поп Спиры најављен je 
разговором између поп Спире и црквењака. (Цркве- 
гьак Аркадије по својој функцији подсећа на антички 
тип јунака dolsus servus, тј. довитљивог слугу који по- 
маже јунаку у невољи.) Сремац приповеда задржава- 
јући причу на детаљима небитним за радњу и тиме 
знатно умањује драматичност излагања. Ликови из- 
гледају заустављени у неком тривијалном гесту који 
наратор, попут посматрача слике, опширно и духови
то коментарише. Ана Радин примећује да je за Срем- 
чев приповедачки поступак характеристична „тенден- 
ција акционе пасивизације лика и пребацивање карак- 
теролошких захвата у сфере приповедачке делатно- 
сти”11.

88

1 Ана Радин, нав. дело, стр. 10.



Већу заступљеност комике ситуације у Матавуље- 
вом делу треба довести у везу и с типом романа. Ба- 
коња фра Брне^е писан и као хроника (прича о знаме- 
нитим догађајима у манастирској средини) и као био- 
графија (прича о животу Бакоње фра Брна). Двоплан- 
ска концепција приче (о којој je и сам Матавуљ писао) 
отвара више простора за разноврсније комичне стили- 
зације. С једне стране, роман васпитањаје погодан за 
стварање комичних неспоразума везаних за заплет са- 
зревања и инфантилну перспективу, а с друге стране, 
хроника погодује (комичном) ситуацијском испоља- 
вању најразноликиЈИХ (пролазних) јунака. Чак ни те
ма изгубљених илузија (карактеристична за роман 
васпитања) код Матавуља не умањује општи хумори- 
стички утисак који дело оставља. Он остаје исти јер 
Матавуљ унапред лишава свог јунака идеалистичких 
очекивања везаних за манастирски живот. (Комич
ност његових фратара може се сагледати као опозит- 
на концепцији трагичних јунака Светолика Ранковића 
у роману Порушена идеала.)

д)
Различити типови комичних стилизација (драмска 

и наративна) манифестовали су се и кроз различите 
видове вербалне комике. Говор Матавуљевих j унака 
je више реалистичан него комично стилизован. Изузе- 
так je говор Пјевалице (лаж као поступак комичног), 
говор фра Брна (алогичност и гротескност), говор Ча- 
гљине (реченични галиматијас Д Матавуљево мајстор- 
ство у комичној стилизацији нарочито je видљиво у 
Чагљининим здравицама у којима се преплићу би- 
блијске реминисценције, фолклорна поређења, неу- 
месне перифразе, синонимска набрајања, оксиморон
ски спојеви. Ипак, оно не доминира над „објектив- 
ним”, стилски неутралнијим реалистичким излага- 
њем. Ана Радин пише: „Матавуљев хумор задржава 
се на људима и појавама онаквим какви су, и изража- 
ва се у више-мање нормалним пропорцијама тражећи 
комично првенствено у ситуацијама; Сремац више
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нагиње карикирању и хиперболисању и ефекат пости- 
же одговарајућом стилизацијом у опису и интонаци- 
јом у дијалогу”12. У наставку студије она уочава неко- 
лико поступака комичног стилизовања грађе каракте- 
ристичних за Сремчево приповедање: комично (хи- 
перболично) поређење, персонификацију и реифика- 
цију, интерференцију диспаратног. Комичним поре- 
ђењима предмет који се пореди не објашњава се не
ким ближим, познатијим предметом или појавом, већ 
се, напротив, доводе у везу међусобно удаљени, непо- 
везани појмови. Што je њихова диспаратност већа, ве- 
ћи je и ефекат комичног (опширније о томе видети у 
студији Ане Глишић Ka поетици поређења у прозы 
Стевана Сремца13). Други облик комичне стилизаци- 
је заснован je на игри постварења живог (реификаци- 
ја), оживљавања мртвог (персонификација) или ан- 
тропоморфизацији нељудског. Ефекат комичног се 
постиже и интерферирањем супротних појмова, иро- 
нишућом хиперболом или деминутивима који истину 
више емоционалну него оптичку перспективу нарато- 
ра14.

ђ)
Разлика постоји и у пишчевом ставу према пред

мету приповедања. И код Сремца и код Матавуља ху- 
мор има корективно дејство — он je истовремено и 
естетска и етичка категорија која одаје став писца, 
његов поглед на свет. Taj поглед je теже дефинисати 
у Матавуљевом делу ј ep носилац пишчеве интенције, 
као и објекат подсмеха, нису експлицитно дати. Виде
ли смо да се пишчева тенденціи а не манифестује на 
уобичајен начин кроз говор наратора (он je неутралан, 
објективан) нити кроз j еднодимензионалне, комично 
стилизоване ликове. Објекат подсмеха je такође те- 
шко одредити jep je вишезначан па се роман истовре
мено интерпретира и као осуда фратарског псеудоре-

Ана Радин, пав. дело, стр. 83.
3 Кѣижевна историја, XXVI, 1994, 92, стр. 45.
4 Ана Радин, нав. дело, стр. 88.
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лигиозног живота и као ода животу. Код Матавуља 
нема романтичарских заноса везаних за нацију, љу- 
бав, веру или неки други идеал, нити тенденциозно 
обојених поларизација онога што јесте и онога што би 
требало да буде. Он се смеје свету онаквом какав је- 
сте не нудећи модел идеалног друштва. Стиче се ути- 
сак да je приказан свет стваран (не хиперболисан и 
тенденциозно стилизован) и да je зато његова комич
ност аутентична, егзистенцијална. Њу није лако уочи- 
ти, jер она неочекивано избија испод реалистичког 
„мимикријског омотача” којим се потенцира озбиљ- 
ност приказаног света.

Корективно дејство хумора манифестније je у 
Сремчевом делу. У његовом смеху има помало чехо- 
вљевске туге над малим човеком, његовом тривијал- 
ном дотрајавању а не правом егзистирању. То je ви- 
шезначан смех у коме се крију пишчеве симпатије, са- 
жаљење, меланхолија, презир и љубав према прикази- 
ваном свету. У њему je притајен романтичарски бунт 
писца који жели да поправља свет, na je то разлог за- 
што je његов смех тенденциозан и зашто из а і-ьега сто- 
ји идеолошки јасно определен писац. То je хумор ко- 
јим се кажњава и награђује — не Матавуљев аутенти- 
чан смех по себи — већ Сремчев смех као став, као 
афирмација или негација приказаног.

Анализирањем идеолошког дискурса хумора при- 
ближавамо се другој равни хумористичких дела — 
равни која je на граници између смеха и подсмеха, ху
мора и сатире — и тиме излазимо из оквира теме коју 
смо истакли у наслову рада.
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МОТИВ ПРЕЉУБЕ
У ПРИПОВЕТКАМА 
СИМЕ МАТАВУЉА 

(УЧИНИKAO СТРАХИНИЋ И
БЕОГРАДСКА ДЕЦА)

1. Учини као Сшрахинић

Приповетке Учини као Страхинић и Сеобе обја- 
вљене 1889. у цетињском часопису Нова Зета пред- 
стављају прекретницу у Матавуљ^вом стваралаштву1. 
У поређењу са приповеткама На Бадњи bau, Koje бо- 
љи, Како се Латинче оженило, Света освета, првом 
приповетком се релативизују а другом напуштају „па- 
тријархално-јуначки етички оквири и наметљива тен
денциозност условљена добрим дијелом дворским 
интересима”. Видо Латковић запажа да je у њима „као 
и у приповеткама писаним после бдласка из Црне Го
ре. .. сам живот сагледан са наличја, реалније.”2

О њиховом посебном месту у Матавуљевом опусу писали су Ви
до Латковић, Милан Кашанин, Голуб Добрашиновић, Гвоздей 
Ерор.
2 В. Латковић, Симо Митавуљ у Црној Гори, Скопље, 1940, стр. 
123.

Исте, 1889. године Матавуљ у писму Милану Са- 
вићу пише да му се „свиђају сви радови прости, без 
натезања и мудровања а поврх свега истинити”, па до- 
даје, „премда ja исти у њекима, не по својој вољи, не
го по приликама идеалишем”. У наставку писма он 
износи и незадовољство приповедачким статусом ко-

92



ји има и неразвијеном читалачком културом Црного- 
раца: „Овдашња (цетињска, прим, аутора) читалачка 
публика навикла je више на причања из небулознога 
свијета, који ne постоји... Ja сам овдје најмање ува
жен, мање ваља него ли гомила „гелегенхајтсдихтера” 
којих je овдje пуно.”3

3 С. Матавуљ, Сабрина дела VIII, Београд, 1956, стр. 205. О зна- 
чају Матавуљеве преписке (нарочито с Миланом Савићем) писа
ли су Видо Латковић и Голуб ДобрашиновиІі. В. Видо Латковић, 
пав. дело и Голуб Добрашиновић, необјављена докторска дисер- 
тација Живот и рад Симе Матавулм у Београду.
4 Ако се наслов тумачи као аорист, ондаје он коментар на непо- 
средно догађање, императивна конструкција je коментар (упут- 
ство, заповест, савет) на оно што треба да се догоди.

Оставићемо no страни вишезначне импликације 
исказа „по приликама” (указивање на цензуру, уред- 
ничку концепцију листа, додворавање кнезу и одређе- 
ном кругу читалаца). Наш циљ je да у самом тексту 
уочимо позицију оног ко једно жели, а друго нише. 
На примеру приповетке Учини као Страхинић лако се 
може препознати контрадикторност два писма, једног 
којим се идеалише, и другог којим се поврх свега 
истинито приказује.

Позивање на епску песму, и то на структурно зна- 
чајном месту — наслову, упућује на романтичарску 
приповедну конвенцију. Епска песма Бановић Стра- 
хиња ишчитава се као увод у приповетку Учини као 
Страхинић. Неупућени читалац (онај који не дели ко- 
муникацијски код с писцем) у противном би причи 
придао својство енигме тамо где она тежи да буде ја- 
сна или императивна.4 Могућност успостављања па- 
радигматских веза између текстова одражава се и на 
синтагматски ниво текста. Исход наговештен већ у 
наслову нарушава хронолошко устројство приче, сла- 
би линеарност текста, мења мотивацијски след — рас- 
плет (из епске песме) претходи новом заплету — по- 
следица се зна кад и узрок, будуће доводи у исти ред 
са прошлим. Логика приказаних догађања у неком 
временском следу подређује се императивима епске
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песме, сижеу који се мора поновити без обзира на ме
сто, време и јунаке.

Матавуљ, међутим, не следи сиже епске песме. 
Већ у првој причи читаочево очекивање je изневере- 
но. Одређени претекст je активиран, али се на њега у 
уводној причи заборавља — уместо јунака који пра- 
шта следи прича о осветнику. Наслов друге приче Он 
делује као решење енигме, али нас она јom више уда- 
љава од претекста. Тек у тређој причи уводи се глав
ни јунак (будући Страхинић) мада се очекиваном еп- 
ском сижеу поново замеће траг — са епског претекста 
читалац je преусмерен на претходну причу, варијаци- 
ју мотива храброг ратника (Он, Други он). Уместо из- 
узетно напетог драмског заплета, почиње дуга хрони
ка племена, уводе се, потом напуштају, јунаци а да се 
не наслућује onaj који je у наслову директно апостро- 
фиран. Читалац се осећа превареним и мора да проме
ни рецепцијски код — читање оријентисано сижеом 
песме, „дезоријентисаним читањем” хронике j ед ног 
племена. Приповедање „на силу” задобија линеарни 
характер, а расплет, уместо да искрсава посвуда, од- 
лаже се као што се одлаже и сам заплет приче. (Посту
пай je потпуно истоветан у Љубишиној приповеци 
Поп Андровић нови Обилић5).

^Аналогија није случајна. У Би/ьешкама једног писца сам Мата- 
вуљ упућује на Љубишине утицаје.

У приповеци Учини као Страхинић још увек се 
препознају раздвојене монадичне структуре, само 
приповедање се организује као серија прича осамо- 
стаљених и издвојених графички, редним бројевима и 
поднасловима: 1. Из кнмге родства, 2. Он, 3. Други 
он, 4. Што учини!!! Структура хронике омогућава 
Матавуљу да родословном стаблу припише функцију 
мотивацијског реквизита и повеже различите људске 
судбине у јединствену историју племена Дрекаловић. 
Видо Латковић упућује на значајан извор Матавуље- 
ве повести о племену Дрекаловића: „Предмет и целу 
грађу за ову приповетку Матавуљ je чуо од Марка
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Миљанова, у њој се описује војводин завичај и епско 
доба четовања у том крају, па се Матавуљ и у стилу 
повео за старим војводом а и сам предмет je изиски- 
вао нешто свечано у тону.” Поред поетичких импера
тива Миљанова да описује истинито оно што je вред
но спомена, Латковић указује на још један детаљ који 
je претходио писању: „Лична имена и презимена (ли- 
кова, прим, аутора) ... показују такође да су у њима 
обрађени догађаји који су се заиста збили. Лична име
на и нарочито презимена врло су характеристична код 
Црногораца; често по имену можете знати да je неко 
Црногорац, а по презимену скоро увек тачно одреди- 
ти из кот je краја, племена и села... У приликама у ко- 
јима je Матавуљ онда живео... он није ни могао пеки 
измишљени догађај приписати неком братству, јер би 
тиме изазвао цело братство противу себе...”6 На тра
ту смо писања обликованог императивима (не писати 
како хоћеш већ како мораш, прецизније како треба да 
пишет) — остати веран варијанти казивача, ейском 
претексту, емпиријским чињеницама (положити ра- 
чун потомцима к oj и знају и просуђују истину о пре- 
цима). Матавуљев наратор ставлен у улогу свезнају- 
ћег хроничара задржава се на причама од значаја за 
колектив чији успон прати у великом временском лу
ку — од догађаја из 1678. када je племе доведено на 
границу опстанка до „данас”. Структура хронике по- 
годује и циклизацији прича које у основи варирају еп- 
ске мотиве: одлазак јунака у бој, победнички повра- 
так или часна смрт.

6 Сличай поступай каталогизирања Латковић запажа и у другим 
приповеткама: „... ту je изнето предање о Дрекалу и Дрекалови- 
ћима, побројане су породице к oje том братству припадају, као 
што су у причи Како се Латинче оженило наведена сва братства 
у селу Грађанима, а у Светој освети све муслиманске породице у 
Никшићу.” В. Латковић, нав. дело, стр. 116.

Прва прича Из књигеродства састоји се из два де
ла — једног верног епском предлошку (епској песми 
Погибија војводе Дрекала и његова освета) и другог 
хроничарског. Уводни текст се Јавља у функцији ме-
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дијатора епског сижеа (в. прилог на крају текста). 
Ствара се утисак препричавања, одевања епског сти
ха у неадекватно рухо прозне реченице7. Индикатив
на je већ прва реченица: „Једног прољетног јутра, 
жена војводе Дрекала ишета из своје куле на Косору, 
те угледа два врана гаврана, који полијетеше od Ри- 
кавца и падоше на њезино шљеме” или: „Снахо моја, 
зар баш никога немаш од рода, да ти у походе дође? 
Е, већ људи коре мога сына да нађе тебе, али не сте- 
че пријатеља”*. Границе између жанрова су лабаве, у 
noj единим сегментима текста потпуно поништене, па 
je читалац доведен у недоумицу шта чита, контекст 
му говори да следи реченицу, а њен ритам, интонаци- 
ја да следи епски стих. У реченицама/стиховима као 
што су „Латини их лијепо прихватише и сутрадан 
љепше испратише”9 епски претекст довео je прозни 
исказ на саму границу опстанка. У наставку приче 
том исказу се одузима статус самосталне приче, де
контексту ализује се и ставља „на корице требника у 
кучком манастиру Друзы”, потом и објашњава „Има и 
једна народна пјесма о томе”. А у фусноти упућује 
на збирку у којој je забележена („в. Гусле Црногор- 
ске”10). Епској песми, Kojy Матавуљ прозаизује и 
инкорпорира у хронику, није тиме поништен епски 
потенцијал11.

7 Имајући у виду ране црногорске приповетке, Милан Кашанин 
пише: „Матавуљеве приче често нису друго до народне песме 
стављене у прозу”, У скок, Судбине и луди, Београд, 1968, стр. 
189.
8 Симо Матавуљ, Сабрина бела ///, Београд, 1953, стр. 327, 329.
9 Исто, стр. 329.
° Исто, стр. 330.

* * Душан Иванић запажа да приповетке писане у фолклорном 
духу, премда су резултат индивидуалног стваралачког чина, тем- 
атизују „околности стварања и репродуковања дјела фолклорне 
традиције: тај текст се представља као да je записано стварно 
усмено причагье... Тим поступком међутим, опонашање усменос- 
ти (локализованост причања) почиње да замјењује стварност 
усмености.” Сви/ет и прича, Београд, 2002, стр. 10.

Три су доминантна структурална поступка које 
Матавуљ следи организујући причу о историјату пле-
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мена Дрекаловић: једним прати поетику епске песме 
(приповеда се оно што je вредно памћења, што je ста
ло у песму), другим следи поетику хронике (износи се 
оно што се дешавало у неком историјском следу) и 
трећим следи поетику реалистичке приче (приповеда 
се оно што се дешава сада и што не подлеже селекци- 
ји). Сва три поступка почивају на естетици веродо- 
стојности, али je реторика уверавања различита. Мо- 
тивацијске везе су толико супротстављене да припо- 
ведач мора експлицитно да се позива на различитост 
приступа. Свезнајући приповедач истовремено ствара 
алиби и релативизује изворе из којих преузима грађу 
за своју повеет: ,Дакле, нема сумње да je све истини- 
піо. Једино могао би који од питомијех Срба посум- 
њати: говоре ли птице у њекцјим приликама — али по 
крајинама за то и дјеца знају,”12

I“ Симо Матавуљ, нав. дело, стр. 330.
Исто, стр. 331.

Епска песма памти оно што je вредно памћења и 
даје Једну идеализовану, узвишену визију јунака и 
вредности које он представља. Матавуљеви јунаци, 
међутим, нису идеализовани. Већ у првој причи писац 
„јуначко племе Дрекаловића” описује из перспективе 
објективног летописца: ,Дрекалови потомци нијесу 
лако рашчистили рачуне са Гусињанима, Клименти- 
ма, Хотима, Грудама, Кастратима. Често су се же
нили од ѣихиудавали своје дјевојке у њих, пак узајам- 
но враћали једни другом одиве, с образом и без обра
за, палили и затирали села, па и помогали у невољи 
једни другими, били се пак хватали вјеру, умир чини
ли, да пребијају главе за главе, да се куме и братиме, 
докле се опеті не покрве. И све тако на измјену, пре- 
давајући нараштај нараштају старе пизме, или чо- 
вечније љепше успомене, највише у пјесми”Х

Експлицитна мотивација уопштавајућег'типа која 
у наставку следи („Уосталом и сва друга племена цр- 
ногорска живјела су таким животом”) одговара 
жанру хронике али не и епске песме у којој се моти-
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вишу поступим оног који се издваја, који je изузетан, 
попут јунака трагедија „бољи од нас”. Пропен између 
епског (вредног памћсња) и историјског (хрони- 
чарског) одразио се и на концепцију ликова. Матавуљ 
ставља ликовс у нокрет, описује их кроз радіьу и кроз 
оно што се о іьима прича и лева. Њихови портрета у 
фикционализованој стварпости и песми неретко су 
супротстављени а етички коментар свезнајућег лето
писца изостављен, прецизније добро маскиран.

Матавул» (попут Љубише, а за разлику од Мило
нова код кога je xepoj, био мушкарац или жена у сре- 
дишту „примјера”), жснске ликовс задржава у сфери 
реалистичких (Анђуша, Итана) или романтичних/ме- 
лодрамских јунакиња (јунакиње из ранијих црногор- 
ских приповедака). Он нас подробно извештава о бра
ку, броју деце својих јунака, односима међу супру- 
жницима. Овакви подаци (сем родословних) нису од 
значаја ни за хроничара, ни за епског неси ика. Попут 
Љубише, Матавуљ подрива епски простор (отворен 
простор) интимним простором куће (затворен про
стор), стављајући епског j унака на место где он више 
није епски. Неретко он и гада следи синтаксу опеке 
песме, ал и не и твену семантику. Индикативам je по
сту пак епског понављања које je па самој граници да 
постатіе комично у новом, реалистичком контексту у 
к oj и се измсштају јунаци. Као пример можемо наве
сти банална варираі-ьа епског мотива одласка јунака у 
бој. Оно што je за спеку пес му небитно, Матавуть ста- 
вља у први план — описује one који су остали (мајку 
која позива да joj наценку дрва, жали што сипу није 
послала брашіьеницу, поноси се што га je „Он” иза- 
брао...). Иза јунака к oj и одлазе још се није створила 
пссма, а од песме легенда. Он je прво у власти гласи- 
на које круже и које нс принадају високомиметском 
свету веђ традицији комичних заплета или опасних 
мелодрамских интрига. („Пет/шест кућа ижљегло, 
па заокупило жену: „Кренуо Радосав? А кад? С 
ким?... Ceu засуше ријечима, те проглушише jedno
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друго”)14. Овај драмски потенцијал вешто je искори- 
шћен у Љубишином делу. Код Матавуља гласине се 
стављају у непосредно суседство епске песме која ће 
се формирати по повратку јунака из боја: ,Диже се 
граја међу ђеиом Кучима, a посред граје излети пје- 
сма како: „Момче из Горњег Момчета, йо имену Ре
цов Радосаве, при погибији Милић-четовође, зарекло 
се момче осветити га”15 Матавуљ даје препричану 
варијанту епске песме која настаје у противничком 
племену у којој се мотиви јунаштва још више гради- 
рају и самом јунаку (мотив неприродног рођења) при- 
даје статус полубожанства.16 Наспрам завршетка прве 
варијанте: „Настао je Ђетић у Кучима, каквог не би 
од Др екала славног, он йе jada задават крвницима”17 
друга варијанта се завршава претњом и предвиђањем 
скоре јунакове смрти. У наставку приче, контрастом 
(„А ево како je то било”) гради се антиепски сиже: 
„јунаци” у потаји, из заседе, руковођени осветом уби- 
јају некога не знајући ко je то („Би да си посјекао 
знаш кота?... Не знам...”), затим следи пљачкање из- 
гинулих, бекство и подела плена. Сваки подвиг хра- 
брог Страхињића биће праћен подробним инвентаром 
заплењеног ДИ понијеше плијена за приповијест! 
Осим оружја и силног новца, одјавише сиплне стоке и 
крупне и неколико коња...”).18

Оваквим структуирањем лика (кроз гласине, еп- 
ску песму, оно што се догодило), Матавуљ релативи- 
зује наше знање о њему, ствара инверзне мотивациј- 
ске везе, и стог j унака измешта из реалистичког окру-
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[4 Исто, стр. 333.
5 Исто, стр. 350.
о „Хоти од своје стране дигоше Радосава још више, према Цин- 

Кол-Ђону, да им не буде замјере од кога им погибе перјаница! У 
својој пјесми, додуше рекоше да raje убио из потаје, ал и да се за- 
гнао на њега жива. Назваше га: „Трим-Мил-Ивогл” (јунак Милић 
мали). Радосава да je родила љута Кучкиња, ашикујући са змајем, 
jep само таки пород могао je доћи главе Цин/Кол-Ђину” Исто, 
стр. 351.
j7 Исто, стр. 350.
‘° Исто, стр. 355.



жења у легенду. Уместо једног јунака, ми у једном до- 
бијамо неколико њих — „Пернате ријечи намјењене 
младоме јунаку, дизаху га, те му се чињаше да ће по- 
летјети, али затијем ocjehao je да су му плећи нејаке 
да поднесу силан невидљиви терет, што се спуштао с 
виса. Видје момче да потада eeh није ceoj, да ће му 
сваки корак народ пратити, да ће се чак нагађати и 
шта мисли — да heробовати нечему што има стати - 
не глава и стотинуруку... (курзив ауторов)”19 — по- 
ступак к oj и се понављао код Љубише и који Ke се по
новити и код Андрића. Радосав Рецов под присмо
тром колектива обезличује се, постаје други он, један 
у серији оних принетих као жртва зарад трајања ле
генде. Али, избором смрти Матавуљев јунак престаје 
да буде епски (jунак који изазива смрт) и постаје са- 
моубица преобучен у хероја. Тајна о неверној жени, 
која остаје за њим, поново га враћа у легенду, а исти
на о j унаку подређује епској истини. За колектив он 
тине у боју као херој, осветник племена, а не као пре- 
варен муж. Кроз портрет Војина, рођака прељубника, 
Матавуљ отвара простор за новог, неепског j унака 
(везаног за њиву, жену) и нов тип заплела. Настао као 
антипортрет главног јунака, овако конципиран споре- 
дан лик, у реализму ће се осамосталити: лик-јунак и 
лик-домаћин замените места.

№ Исто, стр. 353.
"О Нортроп Фрау ЛнаШомија критике, Загреб, 1979.

Свет легенде je утврђен па и најмањи „помак” 
(нпр. промена атрибута јунака) отвара простор за ко- 
мичне и за трагичне престилизације. У поређењу са 
Миљановим, Љубишини, Матавуљеви и Андрићеви 
јунаци који за живота граде легенду, истовремено je и 
разграђују. Индикативне су варијације истих мотива у 
концепцијама ликова Кањоша Мацедоновића, Мили- 
ha и Алије Ђерзелеза (спуштања јунака с коња, откри- 
вање малог раста, подаци из сфере тривијалног). Сле- 
дећи Фрајову путању жанровских трансформации од 
високомиметског ка нискомиметском20, из сфере тра-
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гикомичног они ће стићи и до простора пародијског и 
апсурдног (илустративан je даљи пад јунака — Дома- 
новићев Краљевиђ Марко или Булатовићев „херој на 
магарцу”). И док Матавуљ Милића (првог Он) при- 
ближава комично-пародичном полу узвишених j уна
ка, Радосав Рецов (други Он) ближи je трагичним jy- 
нацима. У ситуацији избора између две регуле, ко се 
не освети тај се не посвети и учини као Страхињић 
(обе су епске и обе су искључиве), он бира смрт.

Тек сада може се сагледати дубље тематско једин- 
ство Матавул>евих хроникалних повести а наслову да
ти значење тезе. У том контексту тумачена, приповет- 
ка с тезом Учини као Страхињић варијација je моти
ва освете. У првој причи j унак да би осветио изгину- 
лу породицу на превару убија похођане и враћа жену 
„нит љубљену нит миловану” тазбини, потом се жени 
по други пут, у другој и трећој причи нови јунак све
ти умрлог ратника и постаје „други он”, у четвртој 
причи он се не свети жени која га je превар ила већ у 
боју гине. Као и различите варијанте песме Бановић 
Страхиња тако и различите варијанте прича инкор- 
порираних у повеет о племену Дрекаловића варирају 
исте мотиве: превару, освету, опроштај. (У Милијиној 
песми завршетак je полисемичан а мотивацијске везе 
које обједињују заплет (превара) и расплет (освета) 
истовремено актуелизују различите жанровске тради- 
ције. Одговори на питање зашто Бановић Страхиња 
поклања љуби живот нису једнозначни. Њима се про- 
ширује изражајни потенцијал класичне епске песме 
која црпе додатну снагу из трагедије (катарзично про- 
чишћење лика), баладе (намерно загонетна затамњена 
мотивација), епа (мотив освете тасту и шурацима...) 
Одговор на питање зашто Радосав Рецов прашта дати 
су експлицитно: ,Д... што? Зар... ja... не... бих... 
био... Крцуне... кадар... осветити се?! Али... на ко
ме? ...??? Зар... да... се... рече: „Уби... Радосав... 
Во... — једну ђевојчину?! (...) Она пилад... за које 
бих... очи дао... како би... без мајке! (...) А да један
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Војин... може јунаку... јунаку Радосаву образ узе- 
ти... то није истина.”21

Симо Матавуљ, нав. депо, стр. 370.
“2 Видо Латковић, нав. дело, стр. 119.

Симо Матавуљ, нав. дело, стр. 351.
Борис Успенски, Грамашичка иравилносш и поешска метафо

ра, Трећи програм, лето, 1979.

У тексту који опонаша фолклорни мод ел унутра- 
шње стање јунака остаје затамњено место, нема ин- 
троспекције, унутрашњег монолога. Психолошки 
портрет јунака посредује се другачијим поступцима. 
Видо Латковић примећује да Матавуљ изражава ду
шевна стања ликова „поступцима и често у дијалогу” 
следећи лапидарност анегдоте.22

Опонашање усменог модела може се пратити и 
кроз замену паралингвистичких симбола графичким. 
Узбуђење јунака, унутрашњи преврати манифестују 
се кроз његов испрекидан, отежан говор или кроз од- 
суство говора. Илустративан je начин на који Мата- 
вуљ „описује” реакцију јунака на вест да je ногубио 
великог ратника и крвника: „Посјекао си Кол-Цин- 
Ђона!... Разумијеш ли? Главам њега?

Радосав: — /// ”23
Графичке ознаке (три тачке, узвичници, знак пи- 

тања) у текстовима који опонашају фолклорни модел 
нису само у функцији интонацијских ознака. Оне по- 
стају носиоци значеша, увек контекстуалног, дакле 
променљивог (нпр. три узвичника, зависно од контек
ста, могу означавати и узбуђеност j унака узроковану 
неочекиваном срећом, али и несрећом, могу замеши
вали j ед ну реч, једну реченицу). Борис Успенски, про- 
учавајући значење наводника (али не као ознака про
мене говорног субјекта), проницљиво запажа: . реч 
ставлена под наводнике je нешто као џокер (или ако 
хоћемо алгебарска променљива) к oj и, у принципу, 
може примити било које значеше (у оквирима неке 
граматичке категорије), неопходно да би се реченица 
у целини прихватила као осмишљена.”24 Овај исказ 
можемо уопштити и другим графичким ознакама та-
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кође придати функцију џокера или алгебарске про- 
менљиве.

Тензија између два различите усмерена исказа, 
екстравертног (с једне стране јавност усмене речи) и 
интровертног (приватност лирског исказа), своју кул- 
минацију доживела je у романтизму. У Матавуљевој 
приповеци овај типично романтичарски стилски по- 
лиглотизам25 најбоље се може уочити у портрету мај- 
ке која чека сина ратника. Познатом епском мотиву (у 
улози мајке може се наћи љуба, син, ћерка или се
стра), Матавуљ придаје више простора него сижеу на- 
говештеном у наслову. Типично романтичарским екс- 
пресивним коментаром „Тешко јунаковој мајци!” се- 
мантизује се једно животно искуство, отвара простор 
за манифестанту стрепње, слутње, неизвесности, 
предосећања, емоција к oje не припадају епском свету 
одлука, ал и су (у овом случае у) допуштене, нису санк- 
ционисане ставом колектива. Манифестанте унутра- 
шњег стања јунакиње су спољашње, физиолошке (па- 
радоксално je где се ствара простор за оно што ће у 
натурализму добити сасвим другачије значење): „око 
іьезино закрвавило, али игра једнако”, „уморна вјеђа 
мора да се заклопи”, „у мозгу joj ври баш као птице у 
чести”26... Семантизује се и оно што није манифест
но, што je на граници сна и j аве (после шест непро- 
спаваних ноћи чекања, јунакиња „видје што je било u 
шпю би могло бити”, „што joj се призирало”). Говор 
сна, призирења, више не може подлежи контроли ко
лектива, али je још увек оптерећен његовим инхиби- 
цијама. То je говор на средний, ближи спољашњем, 
профетском говору него унутрашњем, исповедном. 
Њиме се пружају додатне информације о j унаку, али 
je он истовремено добар параван, одлична мотиваци- 
ја једног убрзаног, економичног, проспективног и

25 Термин употребљен у значењу који му придаје Борис 
Успенски. В. Семиотички проблемы стыла у светлости лингвис
тике, Трећи програм, јесен, 1974, стр. 279.
26 Симо Матавуљ, пав. дело, стр. 343.
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симболичног приповедања. Ово приповедање припа
ла најзагонетнијим слојевима Матавуљеве прозе. 
Иконичност dance macabre уткана je у призрење мај- 
ке, знаци из емпиријског света трансформисапи у 
симболе (уместо ора са другарицама, мајка je у колу 
са злом талијом) и тиме проширене „границе дожи- 
вљајног света”. У екстремним случајевима (непроспа- 
ване ноћи, ишчекивање сина јединца из првог боја), 
свет доступам чулима се открива као немоћан, свет 
без израза. Матавуљ Анђушиним призрењем отвара 
простор за говор оностраног у човеку, говор који пре- 
вазилази емпиријско27. (У іьеговим каснијим припо- 
веткама Привиђењима нашег центлмена или Наумо
во/ слутњи овај тип говора ће постати доминантан.)

Станко Кораћ пише: „Чудесна je инспирација створила сцену 
у којој мати игра оро са злом срећом. То јс јединствена сцена у 
нашој књижевности, а могло би се pelin да њен замах превазилази 
индивидуалну патвьу и постаје нешто митско и неразумљиво. То 
je чарање или и граше са ђаволом и за сам живот, као код Андрића 
кад човјек и ђаво играју карте.” Юыжевно дјело Симе Матаву- 
ља, Београд, 1982, стр. 37.

У којој мери говор колектива улази у најинтимни- 
ји говор лика, може се видети на примеру Анђушиног 
сна у коме се с једне стране осликава будућа снаха 
онаква каква j сете (ситна, у сну „колик’ кудељица”, 
зелених очију, плава) и онаква каква треба да буде 
(фолклорни идеал лепе девојке — „узраста као j ела”, 
„а зелене joj очи поцрнеше”). Јавни говор и приватни 
говор извори су тензија и у приповестима Стефана 
Митрова Љубише, али код Матавуља се та тензија по- 
већава јер их он чешће приписује истом говорном су- 
бјекту.

И за Љубишину и за Матавуљеву прозу каракте- 
ристичне су непрестане варијације између приче као 
примера (дидактички аспекти) и приче као извештаја 
(реалистички аспекти). Наративна доминанта Љуби- 
ше и раног Матавуља je управо та „понорност”, стил- 
ско раздвајање, жанровско раздвајање, динамизам об
лика и тема, диспаратност инкорпориране традици-
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je2S. Из потенцијалног репертоара (традиције као ре- 
зервоара стилског, жанровског, тематског...) и Љуби- 
ша и Матавуљ активирају оно шло „не иде заједно”, 
што припада усменој и писаној књижевности: народ- 
ну песму и Манцонија, ауторитативност средњове- 
ковних егземплума, хроника и необавезност (неодго- 
ворност) причања „у дугим зимским ноћима”, бреме- 
нитост историјског и тривијалност свакодневног. Ове 
разлике најприметније су у композиционом несра- 
змерју драмски сведене, анегдотске основе и епски 
развијене (хроничарске) основе приче. И Љубиша и 
рани Матавуљ инкорпорирају у приповедни текст 
есејистички дискурс (најчешће етнографски). Он ее 
тешко у клана у анегдотску основу приче, па прису- 
ство у Матавуљевом тексту Латковић објашњава ван- 
текстовним чиниоцима: „Матавуљ није писао само за 
Црногорце... због тога je био принуђен да, за своје 
читаоце, анегдоте које обрађује употпуни етнограф- 
ским подацима29”. Узроци могу бити и унутрашњи и 
одавати j ед ну књижевну моду која je не само роман- 
тичарске, већ и реалистичке писце стављала у ред Ву- 
кових настављача, сакупљача националног блага. (И 
Љубиша и Матавуљ бавили су се етнографским ра
дом.)30

2$ На две међусобно супротстављене поетике — романтичарска и
реалистичка — указују различита жанровска одређења (епопеја,
романтична приповетка с једне стране, репортажа, документ с 
друге). За Ј. Храниловића, Учини као Страхинић je „прекрасна 
епопеја у прози”, за М. Кашанина „романтична приповетка”, 
„етнографски документ колико репортажа о обичајима црногор- 
ских и арбанашких племена да j един другима пљачкају стоку и 
узимају дуг у главама, са кратком и неочекиваном историјом 
je дне прељубе.”). В. Јован Храниловић, Правац савремене 
прийоветке и Симо Матавуљ, Јавор, 1892, 19, стр. 303. и Милан 
Кашанин, Судбине иљуди, стр. 184.
29 Видо Латковић, нав. дело, стр. 118.
29 Сводећи црногорске приче више на „наративни извештаје о
обичајима и историји једне земље него на уметничке приповетке 
о животу и судбини људи”, Кашанин пренаглашава значење и 
значај етнографског дискурса код Матавуља, У скок, Судбине и 
људи, стр. 188.

Дигресивне композициие у којима су приметни 
шавови различитих жанрова нису приповедачке кон-
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станте поменутих писаца. Љубиша je писао тако и 
другачије (Кањош Мацедоновић или Крађа u прекра- 
Ha звона — они поседују управо оно што приповијести 
нема — жанровску синтетичност, целовитост). Код 
Матавуља, имамо утисак мен>ан>а — од жанровских 
(стилских) симбиоза до успешних синтеза. У Биље- 
шкама једног писца сам аутор указује на композицио- 
не недостатке раних радова. Они су примећени и у 
оценама књижевних критичара. (Јован Храниловић je 
писао: „Догоди му се додуше да гдегде око сувише по 
обиму незнатног момента проспе толико светлости, 
карактеристике, описа и групирања, да сама ид ej а не- 
како ишчезне у тој сјајној опреми као капља ванилије 
у великој чаши друге течности”.) Не делећи са Храни- 
ловићем позитиван суд о приповеци Учини као Стра- 
хиња, Милан Кашанин композиционе недостатке 
(„неубедљива, развучена, без j единствене замисли, 
писана у духу и речником локалних народних песа- 
ма”) сматра пресудним. У каснијим приповеткама, 
чак и о нима к oje су имале дигресивну композицију и' 
биле епски широко засноване, Матавуљ није правио 
почетничке грешке jер je успео да усклади тему с об
ликом, да пише како жели, а не „по приликама”.

ПРИЛОГ

Епска песма Погибија војводе Дрекала и његова 
освета налази се у збирци песама Гусле црногорске 
којује издао Филип Радичевић 1872. године посветив
ши je Лазару Трифковићу. Збирка je микрофилмована 
и чува се у Библиотеци САНУ . Колико je Матавуљ 
остао веран епском претексту (на који упућује у фу- 
сноти „В. Гусле Црногорске, Издао Ф. Р.”), а колико je 
одступио од њега сажимајући епска понављања и до- 
датно мотивишући радњу, види се из паралелног чи- 
тања стиховане (епске) и прозне (ауторизоване) вари- 
јанте истог сижеа.

На место чувања збирке указала ми je Соња Петровић.
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Погибцја војводе Дрекала 
и іьегова освети

„Полећеше два галића врана, 
Од Рикавца и од Широкова, 
Навалите низ Кучке планине, 
Док дођоше птице на Косору, 
На бијелу кулу Дрекалову, 
Па изиде Дрекалова љуба 
И овако њима говорила: 
„Хајте отлен, два галића врана, 
Мало ли je дрвља и камења 
Па нећете ни rhe починути 
До на нашу пребијелу кулу 
Те кобите в oj в оду Дрекала.” 
Па погледа из бијеле куле 
Иде ли joj војвода Дрекале, 
А кад виђе да га њојзи нема, 
Пред бијелу кулу излазила 
Па тицама тако говорила: 
„Ах, за бога, два галића врани, 
Одаклен сте јутрос доранили, 
Виђесте ли војводу Дрекале 
Je ли здраво данас остануо? 
И оће ли дома обрћати, 
И водити пребијеле овце?” 
Но вранови Мари говорили: 
„Синоћ ти je здраво омркнуо, 
А јутрос му удрише Климента, 
Бијеле му плијенише овце, 
На велику божју вјеру тврду, 
Посјекоше војводу Дрекала 
И Николу његовога сина! 
А Љаљу су ноге саломили 
А рањена Љаља оставите.” 
Кад то зачу Дрекалова Маре, 
Узјахала дебелога вранца 
Па га зајми уз Кучку планину, 
Па погледа у Рикавац равни, 
Али бјеху крваве долине, 
И посијекли војводу Дрекала, 
И Николу, старијега сина, 
А њеному Љаљу најмлађему 
Обе ноге били саломили, 
Па се рањен био измакао 
Да га нііко није мога’ наћи. 
Када срете рањенога Љаља

Учини као Сшрахинић

I
Из кіьиге родства

„Једног пролетњег јутра, жена 
војводе Дрекала ишета из своје 
куле на Косору, те угледа два 
гаврана, који полијетеше од 
Рикавца и падоше на њезино 
шљеме. Мари би теш ко што 
joj кућу кобе, па стаде махати 
пут н>их. Али врани галићи не 
загракташе оба једнак, пак један 
стави. Жена умуче а други на 
претрну већ на прве гласове, 
а што je даље црни гласник у 
своме језику повиједао, њој 
бијаше теже. Суседи се скупите 
на то чудо, ал и не могаху 
разумијети птичијег говора. 
А кад други галић замјени 
првога, Мару покоси јад, 
задрхта и посрну, ал и се одмах 
исправи, па мушким кроком 
отиде у кулу...

„Ђеца Кучи” само што се 
згледаше, а утолико војвоткиња 
појаха вранца, па мимо њих. 
Брзо прегази кучку планину и 
сиђе у равни Рикавац, гдје затече 
све онако как о joj гласоноше 
испричаше. Њезиног господара, 
војводу Дрекала, посијекли 
Климента и посијекли joj сина 
првијенца Николу, а Лала, млађег 
joj сина, нестало и нестало 
њиховијех хиљаду оваца. Али
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Запијевала из грла бијела: 
„Благо мени, до бога милога, 
Кад je мени Љаљо остануо, 
Од милога војводе Дрекала, 
Да не гине у брђана хвала, 
Да се њему име не укине! 
И гьегово јуначко колено.” 
Па понесе Љала рањенога, 
Донесе га на Косор бијели. 
Видала га за годину дана 
Доклей беше оздравио Љале, 
Па се јунак мучи и премуча 
За својега војводу Дрекала, 
Да би како осветијо баба 
И Николу брата старијега 
Што су му их посјскли Климента
На мир чисти и на вјеру тврду. ударили, све по десет на једнога.
Па написа лист књигу бијелу 
А шале je у Клименте тврде 
„Ja сам чуо, he казују луди, 
Е та имаш лијепу ђевојку 
Нема друге, ни бијеле виле, 
А ja Љало момче на женитбу 
Да je мени даднеш за лубовцу 
Ђе ћеш боле пријателе наћи,
Ал’ болега зета уфатити ђевојку, којој ни вила друга није. 
Од војводе Дрекаловић Љала.” А бићеш и ти чуо да сам момче
К ада кгьига у Клименте дође, 
Баш војводи Ђеновић Мартину, 
Он кад виде што му сытна пишс 
Одма’ другу књигу накитијо 
Па je шале војеводи Љалу, 
У њој му се бијо поздравијо: 
„Ja не тражим боле пријатеље. 
Ни за себе зета јошт’ болега 
Од сокола Дрекалова Љала, 
И јошт да смо по злу пријатељи, 
Него купи свата за ђевојку.” 
Кад je Љалу књига допанула, 
Он je брже другу накитијо, 
Па je посла у Пипере равне 
Баш на руке Пилетић војводи. 
Овако je іьему говоријо: 
„Скупи мени двадесет сватова 
Па ми дођи на Косор бијели 
Jep се жени Дрекаловић Љале 
Ja те хоћу кума вјенчанога.” 
Другу посла у Братоножиће 
А на име Станојевић Пеју. 
Овако je њему говоријо: 
„Скупи мени двадесет сватова

докле се она по разбоју врзла, 
чује одњекуда јаукање, те пође за 
гласом и нађе у њекој расеклини 
свога Лала. Бјеху му обје ноге 
саломљене. Рањено момче бјеше 
на вријеме измакло својим 
крвницима. Чим га мајка у гл еда 
и видје да je у животу, и да су 
ране од пребола, повика: „Благо 
мени, кад je Лале остануо, да се 
Дрекалу име не укине и гьегово 

јуначко колено!” То бјеху прве 
ријечи које од зоре људској 
души проговори. Па га понесе пут 
Косора и путем разабра како су 
Климента на божју вјеру, на њих

Пуну годину дворила je мајка и 
ђеца Кучи рагьенога Лала, докле 
се здравла дохватио. А тада сви 
навалите на гь да се жени. А Лале 
није се шчињао, но узе дивит и 
лист кгьиге, коју овако накити: 
„Чуо сам, Мартине Ђоновићу, 
војводо климентски, да имаш

на женидбу. Дакле, просим ти 
кћер. Не премишлај много, jep he 
би болег зета нашао од војводе 
Дрекаловића и болијех пријатела 
од heue Куча?” Војвода 
климентски одговори женику у 
краће: „Нити желим болег зета 
од тебе, нити болих пријатела 
од твојих Куча, но купи свате па 
по ђевојку, кад je теби драго!” 
Тада Лале накити три кгьиге и 
растури их у три српска племена: 
у Пипере, војводи Пилетићу, 
молећи га да му буде кум 
вјенчани и да поведе са собом 
двадесет свата, у Братоножиће, 
Пеју Станојевићу, да и он доведе 
исто тол и ко друга и да буде 
барјактер пред свима, у 
Бјелопавлиће, кући Бошковића, 
молећи и гьих за двадесет пушака. 
Ко ће одрећи таку лубав једном 
Дрекалићу?

108



Па ми дођи на Косор бијели 
Jep се жени Дрекаловић Љаље 
Да ми носиш барјак у сватове”.
Трећу посла у Бјелопавлиће, 
У јуначку кућу Бошковића, 
Па je тако бијо говоријо: 
„Да ми пођу двадесет сватова 
У Косору на бијелу кулу.” 
Када му се свати искупите 
На Косору мјесту јуначкоме, 
Починули два бијела дана. 
Кад je треће јутро освануло, 
Дивно су се свати уредили 
Па одоше у Клименте тврде, 
Код Латина конак учинише. 
А кад свану и сунце ограну, 
Али чауш у сватове вика: 
„Хазар’те се, кићени сватови 
И ђевери из бијеле куле, 
Вријеме je дома да идемо.” 
Цијели се свати покупише. 
Изведоше лијепу ђевојку,

Не потраја много, а шездесет 
Пипера, Братоножића и 
Бјелопавлића, и пред њима 
три главара, бануше на Косор, 
пред дворове веселој Мари. 
Ту се частише два дана, а трећег 
кренуше пут тврдијех Климената. 
„Латини” их лијепо прихватише 
и сутрадан љепше испратише 
до Хотскијех Корита, гдје се, 
грмећи из пушака и кликћући, 
раздвојише.

Истурише шенлук из пушака
И прате их Клименти јунаци 
Док дођоше на Хоцка Корита, 
Тун’ се шњима били раздвојили, 
Они тамо а Кучи овамо.
Кад дођоше на Косор бијели, 
Свадбу чине за петнајест дана 
Те војводу Љаљу оженише.
Али Љаља ране прекосиле, Али су Лала ране прекосиле, 
Па с Латником мало преговара, те с невјестомједва и говори,
Не држи je кај своју љубовцу, 
Нит joj рза хоће оштетити, 
Но све гледа да баба освети 
И Николу брата старијега.
Па joj вели Дукљанова Маре: 
„Ој, лијепа војводина љубо, 
Зар ти немаш од рода никога, 
Ево има два мјесеца дана 
Ђе већ не би у походе кога. 
Сина мога љуто укорили, 
Е добријех пријатеља нема.” 
Но да видиш војводину љубу 
Ђе извади дивит и артију,

а камоли да joj лице љуби.

Тада рече Mapa својој заменици: 
„Снахо моја, зар баш никог немаш 
од рода, да ти у походе дође? Е, већ 
људи коре мога сина да nahe тебе, 
али не стече пријатеља!”

То се даде жао младој војвоткињи, 
те отправи књигу баби Мартину.

Те латинску ситну књигу пише 
А шаље je у Клименте тврде 
Баш на руке Ђоковић Мартину, 
Па je н>ему била говорила: 
„Ој, војводо, душе не имао, 
Ђе не посла кога у походе,
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Но су мене прекориле друге 
Jep ja немам од рода никога, 
Па и Љељо мене помрзијо, 
Мало са мной ријеч проговара.’ 
Кад Мартина књига допанула 
И кад виђе што му књига пише, 
Скочио je на ноге лагане 
Па сакушьа момке и делије 
Од крај Хота и од Трабојина 
Док изреди до врх Клименатах. 
Скупио je тридесет делија 
Што je мога понајбоље наћн. 
Сваки јаше ђога претилога, 
Сваки носи двије пушке мале, 
Сваки носи сребрна ханцара. 
Шњима справи дванајест невјес 
Све у срми и у сухо злато. 
Кад дођоше на Хотска Корита, 
Тун се кучке овце пребијеле 
И крајем њи шестдесет чобана, 
Тун Климента трудни починушс 
И ладне се воде напојише 
Изминуше два чобана млада 
Да докажу Дрекаловић Љаљу 
Како њему пријатељи иду. 
Кад je Љаље за њих разумно 
Он je бритку сабљу припасао 
Појахао вранца претилога. 
Па скупио неколико Кучах 
И овако њима говоријо: 
„Знате Кучи, није давно било, 
Кад Климента мене преварише 
И Дре кал а и брата Николу, 
На тврду ме вјеру преварише 
И н>их оба жива посјекоше 
Мене обје ноге саломише, 
С тијем су ни образ оцрнили, 
Па сад треба да их осветимо, 
Да Клименте на пут дочекамо 
И шихове главе поскидамо,

Арнауту се таче образа, те стаде 
купити кћери полазнике, открај 
Хота и Трабојина доврх 
Климената, док изреди тридесет 
понајбољих делија. К н>има 
се придружи дванаест невеста 
скоро доведениях, пак кренуше 
у походе младој земљакињи.

та

Кад су дошли на Хотска Корита, 
ту наиђоше на кучке овчаре, 
од којих два најбржа потекоше 
на Косору, да јаве младом 
Дрекаловићу.

Лале брзо окупи ђецу Куче и 
крену пред њима, у сусрет 
новијем пријатељима.

Нека знаду шта су учинили, 
Да се ово за послијед прича.” 
Па скочише Кучи соколови, 
А пред њима војвода Љаље 
Да дочека своје пријатеље. 
Кад Климента дошли на Косору, 
Одма’ Кучи огањ оборнше, 
У Клименте загон учињеше, 
Посјекоше тридесет Климента. 
Зацикташе дванајест невјеста, 
Што се бјеху дигле у походе.

Кад се Арнаута примакоше, 
прихватише их Кучи — огњем 
из пушака, па одмах загон 
учинише и посијекоше их 
свијех тридесет. Невјесте се 
разбјегоше, кукајући. Лале их
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Ал’ говори војевода Љаље: 
„Не бојте се, дванајест невјеста, 
Животу ви ништа бити неће, 
Здраво ћете у Клименте поћи 
Даћемо ви Мартинову ћерку 
Да je њему на двор поведете 
Нека знаду невјерни Клименти 
Војеводу да смо освјетили, 
И освету њему повратили!” 
Па им даде по седам дуката 
И ђевојку, Мартинову ћерку, 
И са шњима своје пратиоце 
Испрати их у Клименте тврде 
А Љаљо се другом оженијо 
Шћером милом Стојановић Пеја.

умири. Даде свакој по 
неколико дуката и предаде им 
танку невјестицу, ни љубљену, 
ни миловану, да je воде к оцу... 
Jep му Лале не шће узети 
образа, но je жедан био крви 
климентске...

И тако он освети Дрекала и 
Николу. Пак се другом ожени, 
кћерју Пеја Станојевића.”

2. Београдска деца

За Јована Скерлића „модерни реалиста”, за Мила
на Кашанина „први прави урбани писан”, за Андрића 
„мајстор приповедач” пред којим, сваким новим чита- 
њем он полаже испит, Симо Матавуљ већ за живота 
стекао je статус писца класика31. Најмање сагласности 
било je у процени естетске вредности његових бео- 
градских приповедака. Скерлићеве замерке се могу 
свести на две: а) Матавуљ једнострано и тенденцио
зно приказу] е Београд, б) будући да није рођен у ње- 
му, не успева да ухвати његову неодређену, неустаље- 
ну физиономију ни младића ни одраслог човека32.

31 Јован Скерлић, Историја нове српске кіьижевности, Београд, 
1964, стр. 386, М. Кашанин, У скок, Судбине и људи, Београд, 
1968, стр. 172, Иво Андрић, О мајстору приповедачу, Есеји 2, 
Сабрана дела Иве Андрића 13, 1976.
32 Да бисмо из садашње перспективе боље разумели Скерлићева 
запажања, морамо евоцирати динамичан простор/слику села/ка- 
сабе/града и подсетити се да je за Матавуљеве савременике чар 
новине имао коњски трамвај (1892), струја (1894), биоскоп (1900). 
О Матавуљевом Београду који престаје бити оријентални град и у 
коме се још увек могу чути и мађарски и арнаутски и цинцарски 
опширније je писао Голуб Добрашиновић у необјављеној док- 
торској дисертацији Живот и рад Симе Матаву/ьа у Београду.

У полемично интонираној студији, Милан Савић 
не само што брани Матавуља од оптужби да je тен
денциозно песимистичан у осликавању београдских
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типова („што у њима нема не може писац ни истаћи, 
већ ако хоће да измишља и разно приказује”) већ га 
придружује писцима који у својим делима приказују 
„порок у свим менама” („Тако и Матавуљ, тако и сви 
остали писци, јер им у 'громом животном тесту треба 
квасац греха или бар заблуде а свакако заплета.”)33 
Оно што Скерлић оспорава ( Матавуљ као „морални 
историк града”) Савић истине дајући и сам портрет 
типичног Београђанина „немиран, превртљив, не кло
не се вица али није ведре ћуди”34. Милан Кашанин у 
студи) и Ускок, ко) а асоцира на истоимени Матавуљев 
роман али и на његову „скитачку ћуд”, проницљиво 
запажа да насупрот приморским причама „у којима je 
заинтересован меморијом и симпатијама, а не егзи- 
стенцијом, он (Матавуљ, прим, аут.) београдске при- 
че пише по непосредном опажању и са критичном 
сумњом” и закључује: „Београд je у његовим списима 
мрачан не због тога што je Београд збиља такав, него 
што je мрачан onaj који нам о іьему прича.”35 Бео- 
градским причама високу уметничку вредност при- 
знају и наши савременици Видосав Стевановић или 
Мирко Ковач стајући у ред читалаца који попут Ка- 
шанина тврде да београдске приче „складношћу про- 
порција не заостају за приморским а мисаоношћу их 
превазилазе”.

33 Милан Савић, Сима Матавуљ, Из српске књижевности, Нови 
Сад, 1910, стр. 115.
34 Милан Савић, О Сими Матаву/ьу, ЛМС, 261,1910, стр. 18.
33 М. Кашанин, пав. дело, стр. 197.

Матавуљеве збирке указују на низак степей селек
тивности самог писца (у непосредном суседству на- 
шле су се приче високе уметничке вредности и оне у 
којима Матавуљ „грубо слика по моделу” (Кашанин). 
За живота писца у збиркама необјављена прича Бео- 
градска деиа издваја се у свим приказима као антоло- 
гијска. И док су једни у њој видели „почетне акорде 
београдског романа” (Кашанин), други се je стављали 
у ред прича са мопасановским сижеом. (По мишљењу
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Гвоздена Ерора београдске приче нису „у приповед- 
ној организации указивале на нове путеве иако je из- 
гледало да та проза тематски шири уске оквире тада- 
шње наше приповетке и да делом антиципира елемен- 
тима ирационалног и трагичног новија књижевна 
струјања”.36) Осврт на различила тумачења београд- 
ских прича, наносе приповетке Београдска деца, учи- 
нио нам се довољно инспиративним да преиспитују- 
ћи туђа мишљења преиспитамо и своја.

У насловима, чешће поднасловима, реалистичких 
приповедака, романа, збирки, чак и песама, не само 
као тематска одредница већ и као сигнал карактериза- 
ције јунака, учестало се јављају синтагме типа — из 
сеоског, градског, паланачког живота, или географски 
одређеније — из живота Црне Горе, Београда, При- 
морја, Срема, Баната, Србије... Замене типа из живо
та Црне Горе — из живота Црногораца указују на ме
тонимичност исказа и битну одлику реалистичке мо- 
тивације јунака (он се објашњава не само характером, 
наслеђем, већ и средином из које потиче). Именица 
деца стилски je обојена — будући да се ради о одра- 
слим људима, она у себи носи извесну енигматичност, 
конотацију пејоратива или хипокористика. Одговор 
на питање ко су београдска деца даје се експлицитно 
у дијалогу (јунакиња М. и Браца): „Я ти си београд- 
ско дете. — Я ja сам. Не одричем. Али да ти дока
жем да ja схватам тај назив у потпуном његовом 
значењу, додаћу много je деце рођено у Београду, али 
je мало београдске деце како то треба разумети. — 
Добро си положила испит. Но треба да знаш да су 
муткарци страшни коцкари, а Према осталом апсо- 
лутно немарни. Женске су површне, превртљиве, ко- 
кетне, потрошљиве и піако даље. Могу бити лепе, 
просто залуђивати својом лепотом и грацијом. Tu си 
данас дивно београдска дете Д'1 Искази варирају по- 
36 Г. Ерор, Матавуљеви приповедачки преобража/и, Размеђа 
реализма, Нови Сад, 1981.
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33 Симо Матавуљ, Сабрина дела VI, Београд, 1954, стр. 698.



јединачно у опште и опште у појединачно, синтагма 
београдско дете (сингулар) призива насловну бео- 
градска деца (плурал) и тиме демаскира ауторски 
глас. Нако добро маскиран, он се ипак чује. С њим се 
сусрећемо у оном тренутку кад поставимо питање ко 
ставља јунакињин исказ под знаке наводника. To je 
ауторски глас који није драматизован, али који успо- 
ставља извесну дистанцу према исказу јунакиње. Ју- 
накињино писмо више није исповест већ илустрација 
и доказ, фрагмент целине, појединачно којим се дока- 
зује типско, а то типско иронизује. Намеће се питање 
у чему откривамо пејоративну обојеност исказа бео- 
градска деца када га јунакиња другачије контекстуа- 
лизује (њено признање није обојено кајањем, нема 
ефекат емоције већ констатације). Попут Игњатовића, 
Матавуљ je мајстор привида, доброг маскирања раз- 
личитих говорних жанрова у исказу једног субјекта. 
Размотримо полифоничност његовог првог лица, ви- 
шезвучје гласова приписаних госпођи М., која no по- 
вратку са свадбе пише писмо пријатељици Лели де- 
таљно je обавештавајући о начину на који je превари- 
ла мужа са својим девером.

Јунакиња пише о самом писању (маска ауторског 
ja), о осећањима (лирско ja), о догађајима (епско, на- 
ративно ja), успоставља комуникацију са пријатељи- 
цом (драмско, дијалошко /Л). Прво се оглашава лир
ско ja. Оно захтева потпуну преданост, идентифика- 
цију с јунакињом сада и овде, са стањем умора и при- 
питости и емоцијама узрујаности и узбуђености из 
којих се распрскава њена прича. Лику о коме ништа 
не знамо препуштени смо без ограде, прецизније, с 
врло добро маскираном оградом. Међутим, Матавуљ 
излагање не осмишљава као исповест јунакиње. Ста- 
вљајући je у позицију неког ко се обраћа другоме, он 
писмо удаљава од дневника или унутрашњег моноло
га. Уместо затвореног комуникацијског ланца у коме 
су пошиљалац и прималац поруке стопљени у једној 
личности, писанье и читанье интровертни, он ставове,
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утиске, намере јунакиње упућује другом. Његова ју- 
накиња писањем не спознаје себе (своје емоције). Го- 
спођа М. себе зна (сама се идентификује као београд- 
ско дете). Избор драмског ja одличан je пример естет- 
ске мотивације њеног егзибиционизма. Јунакињино 
уживање у греху (то повишено узбуђење лирског су- 
бјекта који тежи да се изрази, ослободи тензије) поја- 
чано je жељом да саблазни, остави јак утисак на дру- 
гога и признањем сопствене аморалности извојује су- 
периорност (драмско ja). Ja усмерено према себи и ja 
усмерено према другом уједињени су у једно. У поје- 
диним исказима (нпр. „ј едино и силно осећање које 
ме овог часа прожима то je: je men siche! и према се
би и према другима”38) тешко их je разграничити. 
Лирско и драмско ja омогућавају аутору да позицира 
јунакињу у тренутак сад и овде и да сам чин писања 
(бар потенцијално) уласком њеног мужа доводе под 
знак питања. Кораци који се примичу и одмичу, нису 
само конотатори мимезе (нису ту да би се чули и про
извели ефекат реалног). Они прете да причу доведу на 
саму границу опстанка (драмска тензија je пропорци- 
онална јачини звука). Њиховим нестанком прича се 
враћа у сигурну луку. Од успешног драмског реквизи
та преображавају се у мотивацијски сигнал — идеалан 
пример естетске мотивације потенцијалних асоција- 
тивних прича у чијем je средишту јунакињин муж. У 
тренутку када почне да пише о ономе што joj се дого- 
дило на свадби, јунакињин глас се подваја. Припове- 
дање у првом лицу није ништа друго до маскирано 
приповедање у трећем лицу, оно приповедање које 
чува епску дистанцу према догађају и лику. То je нај- 
архаичније ja текста, оно које се у српском реализму 
најраније јавило. Довољно je да се подсетимо првог 
лица које се без значајнијег губитка смисла може пре- 
бацити у треће лице а да се тиме не поремети иденти- 
тет Игњатовићевог јунака Милана Наранџића из 
истоименог романа. (То je епско ja које ничим није 
ограничено, тече in continue и нема притисак драм-

38 Исто, стр. 691.

115



ског ja сад и овде. Тако, иако je јунак у позицији да 
своје приповедање организује у неколико вечери, јep 
својим пријатељима треба подробно да исприча три
десет година из свог живота, причањем се не прати 
говорни субјекат већ прича — нема прекида, нема 
притиска драмског ja сада и овде, јунак који слуша 
причу коју прича у потпуности je ишчезао, остала je 
сама прича. Оно што се одиграло дубоко je похрање- 
но и прво лице сведено на улогу његовог медијагора.) 
Код Матавуља временска дистанца између оног к oj и 
пише и оног коме се догађа минимална je — јунакиња 
се управо вратила са свадбе. Матавуљ се не бави ре- 
конструкцијама онога што je било (као Игњатовић), 
код њега оно што je било конструише оно што je сада 
и обратно, оним што je сада тумачи се (осмишљава) 
оно што je било. На дијахронијском плану прешао се 
огроман пут од ja које замењује он до ja к oje себе из- 
ражава. Инклузивни потенцијал Матавуљеве Ich for
me je огроман. Ово ja наговештава драматичност ja у 
романима тока свести. Догађање je свеже, завршава 
се у тренутку када јунакиња покушава да га вербали- 
зује, штавише, само догађање руководи смислом. Ам
плитуда je смањена, време и простор некад и’време и 
простор сада су приближени, епска дистанца умање- 
на, тренутку сада и овде придат већи метаморфозич- 
ни потенцијал. Јунакиња je стављена у позицију да 
упоређује, контрастира, мења оно што се збило оним 
што се збива, да догађај супротстави писању.

Брзе промене објекта нарације — оно што се деси- 
ло на свадби (утисци), оно што се сада дешава (ста- 
ње), оно што би могло да се деси јунакињи и њеном 
мужу (жеља) — уверљиво су спроведене управо успе- 
шним варирањем епског, драмског и лирског ja39. 
Граница између различитихја потцртана je и глагол- 
ским Бременима — презент (као и деикси „овог часа”,

39 Ja које се обраћа себи, ja које се обраћа другом, ja које je усмерсно 
на догађај примери су заправо различитих функција експресивне, 
конотативне, референцијалне... Код Матавуља сс јавља маскирано и 
аукторијално ja које ynyhyje на метафункцију исказа.
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„већ сада”) указују на субјекат који пише, перфекат 
на субјекат коме се дешава, потенцијал на субјекат 
који жели и очекује.

Матавуљ je формом нисма успешно у прво лице 
синтетисао и дијалошко ти осликавајући кроз субје- 
кат који пише и субјекат који чита. Пишући о еписто- 
ларној форми Жан Русе примећује да „глас коме се 
обраћа, а који не чујемо” за читаоца je попут крипто
грама40. Неколико адресата апострофира се у писму 
госпође М. Оно je адресовано на пријатељицу Лелу. 
Потенцијални читалац може бити и муж. Он je у бли- 
зини јунакиње док пише („ено у трпезарији чита но
вине”), она може чути његове кораке и замислити га 
како чита „ове врете”. На трагу смо добро познате фа
буле — преварени муж проналази писмо и открива 
превару. Међутим, класични сиже je редукован на 
сигнал, нарација сведена на могућност: „да ли би ме- 
ђу нама било мало драматичке сцене, да ли би ми ис- 
тргао ове досад невине листиће... а кад би збиља 
прочитао ове врсте шта би настало? Ништа.”41

40 Жан Русе, Нарцис романойисац, оглед о йрвом лицу у роману. 
Нови Сад, 1995.
44 С. Матавуљ, нав. дело, 693.
42 Исто.

Прича се гради у потенцијалу као артикулација ју- 
накињине жеље („готово жалим што до тога не би до
шло”) али адресат/супруг враћа je у тишину. Зашто до 
драме не долази, зашто она остаје на нивоу знака, ми
нус присуства једног сижеа? Неуобичајена индифе- 
рентност мужа према жениној превари у наставку пи- 
сма се мотивише: „Лани у ово доба године било би не
што друго, преклани било би много, али сада након 
три године брака без деце, након узајамне ситости, 
не би било ништа,”42 У једној реченици Матавуљ ва- 
рира онтолошки статус приче — од приче догађаја 
преко приче замисли до смрти приче. Јунакиња не 
успева да изазове мужа, комуникација с њим није ус- 
постављена. Превара je изгубила снагу драмског за- 
плета, али драмски интензитет није нестао. Уместо
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потенцијалне драме с превареним мужем као протаго
нистом, јунакиња осмишљава нову причу и постаје 
протагонисткиња драме о осветољубивој жени. Она 
прижељкује новац („Лх, што немам новце, много нов- 
ца, много...”) да би њиме платила осећање сопствене 
супериорности, да би била применена jep je превара 
још увек чини небитном43. Освета не успева да пређе 
границу жеље а јунакиња од супериорне хероине по- 
стаје трагикомичан лик. Њен глас осветнице се изно- 
ва враћа у тишину а прича о освети добија статус ма- 
штарије. Финали су у чеховљевском драмском стилу: 
„Цакле, да свршим овај одељак, он he сада нешто мр- 
мољити, доста питіи, прочитати још штогод из но
вина, затим he у своју ложницу, где he на кревету, 
може бити до зоре, читати криминалне приче. То му 
je још једино уживање после коцке...”44 Kao код Че
хова, радња поседује драмски интензитет, јунакиња 
драмску уверљивост, а онда се уводи „живот” који све 
враћа у ништа и својом индиференцијом чини ијуна- 
ка и његов чин трагикомичним45. Међутим, Матавуљ 
неће остати на „мекости тонова, нејасности контуре, 
сувишним потанкостима, каприциозној несвршено- 
сти, што све тоне у некакву маглу безразличја”46. Че- 
ховљевском финалу он контрастира Мопасанов47.

43 Њиме би разоткрила моралну нискост оног кога превара оставља 
индифсрентним, а коцкарска страст чини грамзивим. Међутим, 
употреба негације у презенту одузима драмску снагу мотиву освета. 
Оно што се пишс je оно што ее жели и што се не догађа. (Потпуно 
другачију конотацију имала би употреба футура II (Кад будем имала 
новац...) jep би се н-име откривао план, умањивала хипотетичност и 
повставала реалистичност (остварљивост) догађаја.
44 С. Матавуљ, пав. дело, стр. 694.
43 Поређење са Чеховом није случајно. Матавуљ je читао овог писца 
и писао о њему мала je погрешно проценио његов значај.
4^ Симо Матавуљ, Приповетке, О књижевности, Нови Сад, Београд, 
1962, стр. 446.
47 У студији о Чехову он експлицитно даје прсдност Мопасану: 
„Мопасан у својој причи износи праву целину, не појсдине портрете, 
него потпун неки део живота, нити н-егов целокупан рад напомиње 
збркану масу.” Исто, стр. 449.

Пошто je дијалог с мужем остао потенцијалан, го- 
спођа М. се преусмерава на другог адресата, оног од
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кога очекује да ће je чути. Избор кореспондента je ин- 
дикативан. To није неко ко joj je најближи, на пример 
Браца или муж, и сами београдска деца, већ неко ко je 
у њиховој околини, али другачији. Лели се придаје 
статус j унака који се идентификује самим чином чи- 
тања. Она je у функцији кореспондента чије се реак- 
ције очекују, неког ко „црвени”, „плаче”, „дрхти од 
саблазни”, некога чија Бе непорочност бити стимула- 
тор јунакињине приче. Прави адресат je заправо апо- 
строфиран у уводу писма: „Коме хоћу да пишем? Те- 
би. Али кад бих погрешила натпис, или би се ове хар- 
тије изгубиле, могло би поднети да буде упућено ма 
коме, коме првом падне шока, само да je писмен, от- 
прилике као и ми, ja, ти, тетка, браца ипід, наш 
круг.”48 У отвореном дијалогу са београдским дру- 
штвом, јунакиња, после преваре, по други пут ужива 
у позицији скандал мајстора. Мотив преваре и мотив 
безочне јунакиње која о превар и без икаквих морал- 
них скрупула пише доведени су у природно j един
ство.

48 С. Матавуљ, пав. дело, стр. 691.

Догађај који се збио (не који се збива) омогућава 
традиционалну структуру заплета. Класичним запле- 
том лакше се успостављају мотивацијске везе j ер се 
догађај завршио, добио коначну контуру, јунакиња га 
са дистанце (као свезнајући приповедач) посматра. 
Прича која следи обилује флоберовским детаљима. 
Интертекстуалне везе с Мадам Бовари су тематске: 
вожња кочијама, превара мужа, посета цркве (кате- 
драле). Не само што су смештене у исти амбијент, обе 
јунакиње су и у преносном смислу слично позицио- 
ниране — у процепу између досаде и греха. Ту преста- 
је даља сличност. Матавуљ je за разлику од Флобера 
тенденциозан писац, још увек под j аким утицајем 
просветитељског утилитаризма. Он не узвикује „го- 
спођа М. то сам ja”. Његова јунакиња не поседује ни
мало романтичности, није позвана на грех, већ позива

119



на грех. У пороку, у изазову, у скандалу je њен Spiri
tus inovens и тешко jy je замислити ca бочицом арсе
ника у рукама.

Већ смо указали на неуобичајени почетак писма. 
Уместо конвенционалне ознаке адресата (Драга Лели- 
це), писмо се ставља под знаке навода а затим се три- 
ма тачкама сугерише изостављање једног дела текста. 
Предато je у властитост некога ко га редигује, цензу- 
рише, насловљава. Поред ових директних графичких 
назнака екстрадијегетичког приповедача49, његова 
присутност се открива и у јунакињином гласу. Већ у 
уводном пасусу она расправља о инспирацији и по- 
ставља питања: „Јауправо и незнам гита je то инспи- 
ра-ци-ја него слутим да je то она. Шта xohy да пи
шем? Одређено не знам шта, а у ствари свашта — 
нагомилало се тога. Коме хопу да пишем?”50 Глас и 
интенција писца потпуно су скривени. „Искрено, не- 
задрживо, нестезано, рецимо слободно и тачно” при- 
поведање мотивисано je припитим стањем јунакиње 
(in vino veritas) и узбуђењем у коме се налази по по- 
вратку ca свадбе своје познанице на којој je превари- 
ла мужа. (Мотив пијанства понавља се. Јунакиња му 
даје симболично значење препуштања и ничим огра- 
ниченог уживања у животу, аутор интертертекстуал- 
ну конотацију (асоцијацију на) страсти/пороке који 
овладавају њоме као што овладавају Стеријиним уу- 
нацима. Сви они пију (живе) „сос велика мера”.) Од- 
говор на питање шта хођу да пишем Матавуљ враћа 
лику: „Силни утисии данашњег дана просто дрече, 
xohe да излазе u на хартију се утврде, а поврх свега, 
понављам, прожета сам неограниченом искреноиту, 
дакле у јединственом штимунгу”.51 Писање постаје 
унутрашњи императив да се искуствено, доживљено 
(„нагомилало се тога”) вербализује, да се одреди „не

49 У Лазаревићевој Швабици он ће бити драматизован а писмима 
дат статус нађеног рукописа.
^0 С. Матавуљ, пав. дело, стр. 691.

Исто, стр. 692.
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знам шта” и опише „свашта”.52 Њиме се успоставља 
комуникација — свети и изазива, али и сећа, осми- 
шљава, означава и вреднује прошло.

52 Логика приче у појединим сегментима доминира над логиком 
комуникације, приповеда се оно што je адресату као информаци- 
ja сувишно, али за причу није. На ове нелогичности и сам
приповедач госпођа М. скреће пажњу правећи тиме мотивацијски 
алиби за изречено.

Више je примера трансформације лика у аутора. 
Јунакиња je та која само писање претвара у објект пи- 
сања, расправља о дигресијама, покушава да причу 
„врати на ствар”, да изнова организује своју исповест. 
Она поседује свест о написаном — из позиције оног 
који je доживео, стављена je у позицију оног који о 
томе пише. Индикативна je учесталост исказа којима 
омеђује (уоквирава) уметнуте приче:

1. Субфабула о мужу осветнику почиње исказом: 
„Најлепше je то што ни помишљала нисам на ово пи- 
сање..

2. Субфабула о жени осветници почиње исказом: 
„Дакле j едва већ да пређем на прави почетак.”

3. Субфабула о досадној свадби и сусрету са деве
рем почиње исказом: „Буди бог-с-нама, шта ja ово те- 
би причам, драга Лелице, која све знаш као и ja, само 
што све не верујеш! Баш je глупо испало, а сад Бу се, 
ево, сконцентрисати и причати моје данашње дожи- 
вљаје, дакле — оно што не знаш.”53

4. Коментар о судбини и срећи почиње исказом: 
„Ето, драга Лелице, ja од ох на други почетак почетка 
а никако на ствар. Ето подвикујем сама себи три пута: 
на ствар, на ствар, на ствар!”

5. Главна фабула почиње исказом: „Јесам ли ja на 
ствари? Нисам све једнако на предговору. А сад je већ 
крајње време”.

Осим ових граничних фабуларних исказа, увод- 
них и завршних оквира који се усецају у јунакињин

52 Аутор je изабрао позицију неког ко кроз јунакињу истовре- 
мено извештава (о ономе што je било), мотивише (оно што јесте) 
и прониче у оно што je опште, типско.
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говор, индикативна су још два помињања писаног 
текста, скретања пажње са догађаја на само писање. 
Оба су симболичног значења и оба се служе старим 
поређењем књиге и живота. Један je у функцији стил- 
ске фигуре (јунакиња време пре првог заљубљивања, 
сматра „као разливени бледуњави предговор каквом 
нашем научном делу”), други има далекосежније по- 
следице и целокупни исказ јунакиње доводи до саме 
границе опстанка. Дискурс о београдској деци (ко су 
она, ко им припада) осмишљен као дијалог јунака ни- 
je довољно мотивисан ситуацијом у којој су се јунаци 
нашли. Деловао би неуверљиво да није психолошки 
мотивисан јунакињином потребом да генерализује 
ствари, да себе в иди као тип (београдско дете), не из- 
узетак. У којој мери и сама јунакиња осећа извесну 
извештаченост, неприличност говора који успорава 
оно што се жели, в иди се у начину на који га она пре- 
кида. Брацину реченицу „Ти си данас дивно београд
ско дете” она тумачи као увод у причу која следи и 
коју jош увек не жели да исприча. „Буди паметан, 
остани на том предговору. Или нека бар буде'размака 
између тога предговора и почетка дела (курзив ауто- 
ров).”54 Није ли наставак прве реченице заправо отво
рен позив на грех и не прави ли јунакиња њиме мост 
између приче коју je замислила (испланирала) и ње- 
ног остварења. Не организује ли и сама своје писмо 
кроз читав низ одлагања, субфабула које претходе фа- 
були. Није ли њено „слободно, нестезано” писање за
право одлагање, прећуткивање нечега. Колико потен- 
цијалних драма она исписује одлажући главну причу. 
Коју причу она оставља неиспричану, прећуткујући 
оно што се збило на рачун онога што замишља да ће 
бити?

Исто, стр. 698.

Већ смо помињали класичне драмске сижее: тра- 
диционални мотив осветољубивог мужа и писма као 
драмског реквизита и психолошки заплет у потенци- 
јалној (жељеној и неодиграној) драми са осветољуби-
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вом јунакињом и новцем као драмским реквизитом. 
Kao потенцијални гради се и трећи сиже — одлазак на 
свадбу и сусрет са Брацом. (У овом простору фабули- 
рања неиживљеног, замишљеног живота може се от- 
крити још једна сличност са Флоберовом јунакињом 
или, с њом такође поређеном, Ранковићевом сеоском 
учитељицом.) Изузев једне дигресије (замишљен су
срет с Брацом у колима), субфабулама се потцртава, 
интензивира, контрастира главна прича. (Све три ди- 
гресије композиционо су раздвојене, уоквирене и мо- 
тивисане коментаром маскираног аукторијалног при- 
поведача. Прва и друга остају у простору жеље, трећа 
(одлазак на свадбу) се остварује, али супротно од оче- 
киваног). Њихова естетска мотивацииа није само у од- 
лагању детаљног описа догађаја (преваре), продужа- 
вању драмске напетости, већ у његовој антиципацији 
(превара се као у добро компонованим скандалозним 
хроникама најављује) и градира. Стога се мотив пре
варе неће подавити deus ex machina, већ најављен 
(психолошки мотивисан) управо јунакињиним реми- 
нисенцијама на стање пре свадбе. Фабула je припре- 
мљена субфабулама — сусрет са Брацом je у функци- 
ју mise en abyma.

У развијеној дигресији у којој се тематизују оче- 
кивања госпође М. од свадбе, јунакиња симулира не- 
извесност, враћа се у стање пре преваре, размишља 
како ће изгледати свадба, да ли ће се сусрести са де- 
вером. Промена перспективе je нагла и има јак учинак 
на контекст будущих збивања. Наратор je остао исти, 
али се променио фокализатор, госпођу М. која зна 
шта je било, прекида госпођа М. која не зна шта ће би
ти. Две различите временске перспективе су стављене 
у непосредну близину. Аорист се замењује презентом, 
епска дистанца нестаје, стиче се утисак да ja које се 
маскирало у он прелази сада у унутрашњи монолог. 
Унутар сопственог дистанцираног исказа, сећања („А, 
да, после вожње сетих се и браца-Мите и питах се да 
ли he и он бити на свадби Емилијиној”), јунакиња чу-
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je и цитира своје мисли некада: „Збиља, шта je с тим 
младым човеком... ”55

55 Исто, стр. 695.
56 Исто.

Јунакиња грех прво чини у машти. Грех се не име- 
нује, али се антиципира, смешта се у простор њене 
жеље, а жеље у простор претпоставки: „Могућноје да 
Йе се придружити мены у кола, да ми чини друштво, 
а да не Троши за друга, што су две корысти дво- 
ма...”56 Занимљиво je како Матавуљ успешно откри- 
ва у говору јунака оно што он не жели да изговори. 
Иако хипотетичко путовање кочијом са девером јуна- 
киња објашњава штедњом и дружењем, мотивација je 
другачија — ослободити се досаде, „мирне одлучно- 
сти која највише подгриза живце” и задовољити сво- 
ју страст. Шта одаје јунакињину жељу у говору који 
ту жељу покушава да санкционише — управо прола
зах са спољашњег гласа, оног који приповеда о дога- 
ђају и скрива, на унутрашњи глас, који открива. Ради 
јасности навешћемо део текста који je и графички 
трима тачкама одвојен од говора лика у који je усечен:

Збы/ьа, шта je с тим младым човеком од то- 
лико времена, као да je у море утонуо. Чула сам да je 
пре десет дана прокоцкао велику суму, алы обычно по.- 
сле таких катастрофа он бы тражио утехе у фами- 
лији, то j ест у остатку фамилије, то јест код нас, 
свраћајући на кафу и вечеру. Да није штю друго? Да 
се није заљубио? Ох, ох, то би било фамозно. Мита и 
љубав! Знам да никада није марио за брата, као ни он 
за њега, али ми се чинило да нешто мари за мене. Јед- 
ном чак... али то спада сасвим на други лист.”

Причање о прошлом догађају, упркос краткотрај- 
ном осамостаљивању драмског ja, под строгом je кон
тролом јунакиње. Прича која je под цензуром од кру- 
цијалног je значаја за разумевање текста. Употреба 
елипсе, тамо где очекујемо детаљно „слободно, несте- 
зано” излагање јунакиње која попут свезнајућег зна 
шта je било, ствара неку врсту значешског потреса и
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преусмерава нашу рецепцију. Од ja којем верујемо 
прешло се на ja у које почињемо да сумњамо.

Већ у првој реченици открива се јунакињина заин- 
тересованост за девера. Индикативан je начин на који 
га она ословљава — „млади човек”. У пасусу који 
претходи наведеном, она саопштава оно што адресат 
зна — њен девер je нежења и на свадби ће бити сам. 
Није ли семе греха већ посејано. Не личи ли селекци- 
ја јунакињиних мисли на план који се брижљиво од 
себе крије. Уместо на своју жељу, грех који je испла- 
ниран, јунакиња ће све пребацити на случај, на чудо, 
покушавајући да се пред собой оправда. („Очекивала 
сам грозну досаду... Међутим, о боже милостивы, 
десило се једно чудо, право чудо, од поласка из купе 
до повратка у кућу уживала сам безмало сваком жи- 
лицом која je на то намењена или нам се чини да je на 
то одређена”,)57 Верзираном читаоцу дат je знак из- 
међу редова да јунакињина размишљања, која се раз- 
вијају у прави мали есеј — о чуду, судбински одређе- 
ним данима среће, епикурејској преданости ужицима 
— стави у иронични контекст. Он престаје да верује 
јунакињином гласу који je сам себе одао као глас ко- 
ји с крива управо онда када се позива на свој највећи 
егзибиционизам — слободно, нестезано приповедање.

Исто, стр. 696.

Вратимо се поново на сигнале у тексту који одају 
планирани грех. Унутрашњи глас у првој реченици 
већ у другој смењује спољашњи глас — уместо отво- 
реног еротског позива, јунакиња оно што жели при- 
крива оним што чује. Матавуљ je закамуфлирао једну 
причу („Једном чак...”) у јунакињин исказ и читаоца 
ставио у улогу детектива који треба да открије њен за- 
плет и расплел, идентификује јунаке. Наратор те при- 
че je глас који пробија оно што je изговорено и кон- 
струише причу од скрајнутих детаља: он открива ра- 
није сусрете јунакиње са девером, њену улогу теши- 
тељице, њен страх и неизвесност да ли je жудња обо- 
страна („али ми се чинило да нешто мари за мене”),
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открива оно што се дешавало јунакињи да бисмо раз
умели оно што планира. Бежањем од онога што je би
ло, намерним прећуткивањем једне приче, преусмера- 
вањем с емоција, жеља, догађаја, на уопштена проми- 
шљања о хедонизму, фатуму, детерминизму, јунаки- 
ња ставља на себе маску лажљивице, читав свој исказ 
доводи под сумњу. Иронијски процеп између лика и 
говора направлен je захваљујући умешности писца да 
самим говором демаскира. До госпође М. се стаже са
мо слушањем њеног гласа, без помоћи свезиајуће 
приповедне инстанце к oj а би са стране, коментаром 
расветљавала и као на тацни „сервирала јунака”. Ре- 
минисценцијом на вероучитеља, позивањем Леле да 
се сети његових бројаница („на сваких десет црних 
дрвених по j одно бело седефно. И кад би старчева два 
прста налипала седефно, несвесно би се задржала и са 
неком милоштом пиколила’’), јунакиња не само да ге- 
нерализује хедонистичку филозофију (избор свеште- 
ног лица индикативан je) и тиме правда оно што joj се 
десило (експлицитна мотивација уопштавајућег типа: 
сви људи, макар били и свештена лица, у животу тра- 
же ужитке па тако и ja), већ бежањем у што датьу про
шлост бежи од саме себе, од опасне границе самопри- 
знања и самоспознаје. Њу ћс заогрнути плаштом чуда, 
случаја, фатума, ослободити се кривице, створити 
простор да призна грех, не и кајање. {„Сад бих ши мо
гла ваздан доказивати и заклетвама потврђивати 
како je то било неиамеравано, неочекивано, фатал- 
но, несвесно и — како год хоћеш. Али главније од све- 
га тога да кад сам готово у несвести трчала низ 
степенице, да нисам оседала ни трунке кајања или 
стида, као што ти доиста очекујеш да hy ти pe
hu,”)5$

Остварени сусрет са Брацом у потпуности меіьа 
предзнак свадбе. Приче замишљена/остварена свадба 
граде се по принципу доследно развијеног контраста. 
Навешћемо иске:

5$ Исто, стр. 699.
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1. свадба и погребни ритуал, с једне стране, асоци- 
јације на божанско венчање, с друге стране („Синоћ 
кад смо после вечере ja и он коначно решили да ja са
ма одем на свадбу Емилијину, била сам не само пот- 
пуно индиферентна него баш и противно томе, онако 
отприлике као кад по дужности морам да идем на ка
кав парастос или пратњу, или да учиним или вратим 
походу. Ђаво би га знао! / „ А над младим паром леб- 
ди брачни анђео држећи пуне руке цвећа... Још да ми 
je прикупити чисте жеље младића и девојака у венац 
сакушьених око младенаца — да ми je све то уједно 
саставити па предати анђелу брачном.”

2. свадба као банална грађанска конвенција / свад
ба као јединствен, непоновљив тренутак („Та има ли 
што досадније и бедније од наших журова, прстенова, 
свадби и осталих скупова како год их звали. То j ест 
досадније и баналније мени, а све остале имају потпу- 
но право да уживају где уживање нал азе.” / „Какав 
дан! Заиста каквих je мало између њих 5000 што са- 
чињавају мој живот... Данашњи делак живота по сво- 
јој интензивности вреди ми за неколико добрих пре- 
ђашњих.”

3. извештаченост, неприродност црквеног ритуала 
/ аутентични, интензивни доживљај ритуалног чина 
(„... знам како ће ми бити досадна бескрајна церемо
нии а у цркви, како ће ми пријати они поповски гавран- 
ски гласови, оно њихово измотавање, што они зову 
чини ми се чинодејствије, оно скакутање по цркви 
младог, ситног ђакона, којије у златотканој одећи као 
детлић, и тако даље...” / „А наша катедрала, ремек де
ло уметности и споља и изнутра! Наши свештеници, 
наш млади ђакон, како доликују величанству места и 
обреда! ... Још да ми je разумети оне свете речи и пе- 
сме што се разлежу под запаљеним полил ej ем!”)

4. свет баналан / свет j единствен у својој лепоти 
(„Баш су ми пред очима типови упарађени, окићени 
рузмарином, у лицу преподобии, већ знам унапред да 
ћу се готово са свима морати здравити, љубити, упо-
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знавати, говорити о млади и младожењи, о другим 
брачним комбинацијама”. / „Једва се прогурах до 
Емилије, која ми се учини божанствено лепа у белини 
са белом копреном. Изљубисмо се срдачно... Боже, 
диван ли je Београд!... свет питом и укусно одевен!”)

Иако je фокализатор исти, иако je и објекат фока- 
лизације (црква, званице, ђакон, девер) исти, оно што 
je опажено различите je. Оно што јунакиња в иди у 
потпуности je обојено оним што осећа. Запажа се са
мо оно што ће попут негатива истаћи, појачати уну- 
трашњи доживљај. Јаки контрасти јавни пољупци / 
скривени пољупци, затворен простор кочија / отворен 
простор, присуство света / изолованост јунака, одају 
узбуђеност, пренадраженост јунакиње. Јунакиња и 
сама свесна преображаја узвикује: „Просто, ja сам 
била као обајана, све ми се чинило необычно лепо, ми
ло. Почех се страшити сама себе,”59 Од овог тренут- 
ка свако кршење друштвених норми добро je мотиви- 
сано — грех претворен у ужитак који јунакиња не мо- 
же / не жели контролисати.

~ $ Исто, стр. 699.

Саму прељубу јунакиња не описује детаљно, пре 
je констатује („Налазим да je најбоље да ти тај прости 
догађај тако просто исповедим”). Међутим, утисак je 
да je јунакињин исказ у целини „инфициран” њеним 
еротским узбуђењем и да га она (несвесно) преноси 
на папир. Онисом маршруте изражавају се емоције, 
психолошка дескрипција маскира хронотопом пута. 
Путовање кочијом постаје путања јунакињиног греха, 
греха који се умножава, понавља, убрзава. Ha крају он 
се стапа с оним што није санкционисано, што je свад- 
бени чин. Илустративна je семантичка блискост гла
гола којим се описује пољубац јунакиње и Браце и по- 
љубац младенаца у цркви („наша се уста састадоше” 
/ „њих двоје од постања једно другом су суђени па се 
нађоше и стопише у једно савршено идеално биће”). 
Грех се апострофира као чудо, као епифанијски тре- 
нутак који даје смисао, издваја јунакињу из баналног.
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Црквеним амбијентом, присуством свештених лица, 
он се не доводи под сумњу — јунакиња не доживљава 
мистични преображај, самоспознају кривице. Напро
тив, грех се усред цркве „овенчава”, стана са безгре- 
шним и јунакиња осећа готово мистичан занос, једин- 
ство с „анђелом брачне среће”.

Матавуљ не завршава причу на кулминационој 
тачки већ уводи топос Kpaja — умор и сан приводе пи- 
сање крају. Помињање свадбеног ручка, умора, сна, 
прелазак с узвишеног/мистичног на банално, абруп- 
тни крај у функцији je контраста. Јунакињу не мучи 
кајање, грижа савести, веђ je савладава умор. У свет 
свакодневице она се враћа чулима, управо на исти на
чин на који je из њега и изашла (осећање умора веза- 
но je и за почетак писања). Симболички притисак кра- 
jaje двострук — с једне стране „горак укус баналног”, 
с друге стране симболична тама сна у коју јунакиња 
запада и из које je писац више не буди.

3. Паралеле

Приповетке Учини као Страхинић и Београдска 
деца сем тематско-мотивских подударности (мотив 
преваре) мало шта повезује. Прва припада црногор- 
ском циклусу приповедака и првој фази рада у којој 
преовлађују дуге, дескриптивне приче замишљене 
као хронике без централног догађаја и главног јунака: 
„Више него појединац у њима се в иди гомила — не у 
једној од њих je главна личност цео град” (у контек
сту црногорских приповедака можемо рећи — пле- 
ме)60. Друга припада последњој деценији рада (1898— 
1908) у којој су Матавуљеве приповетке „кратке, зби- 
јене, драматичне, у њима je мало хумора”. Кашанин 
закључује: „Реалнији по материји, он je једноставнији 
и краћи у писању.”61 Наведене приповетке обрасци су 
за парадигматску и синтагматску конструкции фабу-

60 М. Кашанин, Ускок, Судбине и људи, Београд, 1968, стр. 190.
61 Исто.
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ла у значењу које овим појмовима придаје Душан 
Иванић. Уместо приче која обилује споредним лико- 
вима, помоћним акцијама, развијеним, готово осамо- 
стаљеним дијалошким или дескриптивним партијама 
(етнографским есејима, нпр.), оно што je у парадиг- 
матским конструкцијама само једна наративна ј еди
ница, у синтагматским постаје цела приповетка. Раз- 
вијајући тезу о парадигматским и синтагматским фа- 
булама, Иванић закључује: „Матавуљ није ишао од 
једноставног ка сложеном, од једночланог ка вишеч- 
ланом, него управо супротно. Матавуљево приповије- 
дање све je више ишло на чишћење епизода, чиме je 
смањиван круг учесника и вишесмјерност припови- 
једних акција”62. Матавуљ je писац који се непреста- 
но усавршавао читајући и преводећи, na су трагови 
нових утицаја приметни и у ггоменутим приповетка- 
ма. Док романтичне црте његових првих прича „има- 
ју корене у писцу Береника, Манцонију” (Кашанин), 
додали бисмо и у јаком утицају фолклорне традиције 
и Стефана Митрова Љубише, у другој фази рада при
метили je утицај Верге, А. Франса, Чехова, Золе, на
рочито Мопасана. И по времену настанка, и по месту 
које описују, и по традицији коју следе, и по кон- 
струкцији фабуле и избору j унака, Матавуљеве при- 
поветке Учини као Страхинић и Београдска деца 
представљају крајње полове његовог стваралаштва. 
Тематски блиске су им приповетке На њен дан, У Фи- 
ладелфији, Предмет за причу, Мала жртва, Ди/ете 
у којима се варирају мотиви (покаткад и теме) прева
ре, освете, праштања, прељубе у врло широком стил- 
ском распону од комичног (У Филаделфији), преко 
трагичног (На њен дан) до ироничног (Предмет за 
причу).

Различите перспективизације, семантизације, сти- 
лизације исте теме откривају j ед ину константу у Ма-

® Душан Иванић, Основни модели приповцједања у београдским 
припови/еткама Симе Матавуља, Књижевна историја, 1973, VI, 
21, стр. 88.
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тавуљевом стваралаштву — а то je непрестано мења- 
ње. У којој мери je оправдана тврдња да тек у контек
сту других прича појединачно читане и анализиране 
Матавуљеве приче добијају додатну динамику и гра- 
дирају (мењају) своја значења, можемо проверити 
„паралелним читањем” приповедака Учини као Стра- 
хинић и Београдска деца.

Поново ћемо се задржати на насловима и постави
ти питање у чијој су они властитости. И у једном и у 
другом случају одговор je у екстрадијегетичком при- 
поведачу, оном који je изнад или супериоран у одно- 
су на причу. У пригювеци Учини као Страхинић на- 
словом се артикулише епско/патријархална норма 
(можемо читати и инхибиција) прометнута у „цензор- 
ску инстанцу рецепцијског чина”. На синтагматском 
плану посредовањем наслова открива се крај који се 
потом дигресивним приповедањем одлаже. Претекст 
конфигурише (у Рикеровом значењу термина) текст, 
попут навигатора усмерава читаоца (једно искуство 
света je сажето у епску песму која постаје код, шифра 
за читагье и тумачење). Наслов Београдска деца нема 
симболичко значење за нас (ако има оно je врло про- 
визорно) и зато се насловном синтагмом не конфигу
рише прича, причање се од почетка усмерава према 
крају а сам наслов функционише као енигма чије се 
решење открива накнадно, у причи.

У првој приповеци историјска меморија (хроника 
племена) и епска меморија (епски претекст) имају се- 
лективну функцију; они су у извесном смислу обаве- 
зујући, ограничавајући јер се ликови конципирају та
ко да буду под погледом, присмотром епских јунака. 
Епски предложак je у уводним сегментима пребачен у 
прозни жанр (Матавуљ као имитатор фолклорне тра- 
диције) док je у наставку приче стваралачки потенци- 
јалан (Матавуљ као асимилатор фолклорне традици- 
је). У Београдској деци очитија je већа приповедачка 
произвољност, већа слобода фикционализације.

У овим приповеткама Матавуљево приповедање 
се креће од естетике препознаваіьа до естетике име-
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новања. Прва прича подразумева отварање имплицит
но? аутора и читаоца према заједничкој меморији, 
уплетеност јунака у њу, друга затварање у меморију 
јунакиње — уплетеност имплицитное читаоца у њу. 
Уместо — знамо шта je било и шта ће бити, ми реша- 
вамо загонетку — шта je било и шта ће бити. Избор 
хетеродијегетичког и хомодијегетичког приповедача 
у чврстој je мотивацијској спрези с приповедањем ко- 
je функционише као заповест (упутство) и приповеда- 
њем које функционише као објашњење.

Избор између свечаног тона и свакодневног, ко- 
муникативног такође се може довести у везу с типом 
приповедача. „Свечани тон” приповетке Учини као 
Страхинић о коме je писао Видо Латковић и доводио 
га у везу са казивачем приче Марком Миљановим, 
условљен je и унутартекстовним чиниоцима. Хетеро- 
дијегетички приповедач управо због своје одсутности 
из приче и „с тим у вези повишеног ауторитета” може 
пренети и на саму причу својство које називамо омни- 
сценцијом. Жан Русе сажето описује карактеристике 
оваквог приповедача као: „блискост у начелу с карак- 
теровим најскровитијим мислима и осећајима, знање 
о прошлое™ и садашњости и будущности, знање о ли
ку чак и на местима где je он без пратње”. Паралелно 
с приближавањем, идентификацијом с ликом, он има 
и способност потпуног дистанцирања од лика. Мата- 
вуљев хетеродијегетички приповедач користи обе мо- 
гућности. Он нам открива шта лик сања, прислушку- 
је разговор измећу Крцуна и Радосава, открива нам 
шихову тајну, али све то чини из једне временски и 
просторно немаркиране (неодређене) ситуације. Он je 
увек onaj који зна више од лика, чак и у ситуацијама 
када то знање прећуткује. Матавуљев анисторични 
приповедач, иако за предмет има конкретно историј- 
ско време (хроника jедног племена), самој причи при- 
даје значај у тренутку када она изађе из таквог време
на у време легенде. Прича постаје пример за сва вре
мена, потврда универзалности чина освете и прашта-
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ња. Наратор у Београдској деци je другачије конципи- 
ран, хомодијегетички je, ограничен ситуацијом у којој 
je, и у том смислу историјски утемељен. Један говори 
из перспективе вечнога, цикличног, поновљивог, дру
ги из перспективе пролазног, тривијалног, свакоднев- 
ног. За раз лику од јавности приповедања у трећем ли
цу, у Београдској деци писање се затвара у себе само 
и ослобађа свевидећег, свеприсутног трећег лица (ли
ца које контролише (осигурава) пробабилност, поу- 
зданост и исправност изговореног — лица које запра- 
во није лице већ приповедачка инстанца којом се ар- 
тикулишу сви они без лица који имају глас — јавно 
мњење, традиција).

У Учини као Страхинић наративно време je врло 
комплексно. Оно истовремено и усаглашава и супрот- 
ставља епско време (време којим се јунаци из реалног 
транспонуЈу у свет епске песме), хроникално време 
(које линеарно памти (издваја) значајне догађаје) и 
календарско време (време које je такође линеарно али 
за разлику од хроникалног времена није селективно). 
(Индикативне су разлике у временским ознакама ти
па: „То je било године 1687... То je било у среду, у ру- 
чања доба... На Томин-дан чета... прегази хотску гра
ницу. .. Војин се окући исте јесени...) У Београдској 
деци — наративно време кореспондира са календар- 
ским; само приповедање се дешава „сада и овде”; од- 
суство епског времена има за последицу утисак про- 
лазности и свеопште безначајности. Матавуљевајуна- 
киња (за разлику од j унака приповетке Учини као 
Страхинић) није „записана” по заслузи нити je њена 
судбина вредна памћења63. Не постоји летописац ко- 
ји би њеној причи придао дигнитет.

Представља се као неко ко се управо сада и управо ту затекао, 
неко ко je присутан у свету али не и у сећању.

У епском свету свакој прељубници следи казна. 
(Већ смо помин,али жанровске специфичности Мили- 
јине варијанте у којој се прељубници поклања живот). 
У Матавуљевом парадоксалном епско-реалистичном
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свету она и остаје у животу и одузима joj се живот: 
„Итани као да сваки дан до јесени однесе по годину 
живота. Потамнила у лицу, очи joj упале, потурила се, 
смрштила joj се кожа — еле, послала шака јада. Али je 
дјецу пазила...” Хроника (сем ако се не пародира) не- 
пропустљива je за јунакиње конципиране попут го- 
спође М. У хроници, скривено у приповедачевом тла-, 
су, јавно мњење неумољиво вреднује и одбацује оно 
што je небитно. Да би придао књижевни легитимитет 
том одбаченом свету, Матавуљ je успешно искори- 
стио могу юности другог облика — писма. Јуриј Тиња- 
нов je опсежно писао о литерарном потенцијалу пи
сма које се од „свакидашњег документа (осуђеног 
због св oje фрагментарности, прагматичности, банал- 
ности на пропаст) уздиже у саму жижу књижевно- 
сти”. „У писмима пронађене су најеластичније, нај- 
лакше и пејнеопходније noj аве, крје чудесном снагом 
покрећу нове принципе конструвдије: недореченост, 
фрагментарност, алузије, „породичца мала форма”. 
Писма су мотивисала увођење сищица и стилских по- 
ступака супротних грандиознимдцосту^има 18, ве
ка”63. ія

6,3 Ј. Тињанов, Књижевиа чшьеница, Поетика руског формализ
ма, Београд, 1970, стр. 279.

Ако бисмо jош више изоштрили жанровске крај - 
ности, онда бисмо параделно с опозицијом хроника— 
писмо могли сагледати и опозицију епопеја (афирма- 
тивност епског света) — роман (негативна селекција 
романескног света). У том контексту су занимљива 
већ помињана сликовита поређења приповетке Учини 
као Страхинић с „прекрасном епопејом” и Београд- 
ске деие с првим романом о београдском животу.

Упркос различитим традицијама којима инклини- 
рају (романтичарска, фолклорна и натуралистична), 
морфологији (хроника — писмо), избору j унака (пер
спектива превареног / перспектива прељубнице), из
бору приповедача (прво и треће лице), ове приповет
ке указују на дубље j единство Матавуљевог дела.
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Сличност није само у теми. Иако различило конципи- 
рана, оба наратора су обележена типично матавуљев- 
ским парадоксом. У приповеци Учини као Сшрахинић 
продор реалистичког дискурса je толико јак да се ко- 
лективно, узвишено, спушта (иронизира) појединач- 
ним, тривијалним. Легенда о хероју опстојава на лажи 
тј. прећуткивању истине о превареном мужу. (У томе 
je разлика у поређењу с приповеткама из црногорског 
живота које су претходиле, и у којима се углавном чу
вала самосталност епског света). Парадокс се јавља и 
у Београдској деци. Приповедач у првом лицу, главни 
учесник догађања, j едини глас који се чује и именује 
као глас искрености, демаскира се као глас лажљивца. 
Иронијски глас мења мотивацијски предзнак приче: и 
судбинска сила, и свемоћна средина (београдска де- 
ца) и свеважеће хедонистичка теза о животу распр- 
скавају се. Постоји јунакиња чији je глас компромито- 
ван у оном тренутку када почне да прећуткује. Упркос 
свом егзибиционизму, она не успева да нас увери да 
je другачија од оног досадног малограђанског света 
који и на свадбе и на парастосе иде по дужности. Ма- 
тавуљ je склон да такве j унаке извуче на светлост да
на и пусти да се сами демаскирају {На њен дан, Сукоб, 
Мала жртва...). Јунакињино писмо није само искре- 
но, нестезано писање, већ и парада. На крају она не 
успева да га савлада, санкционише. Писмо односи по
беду над јунакињом и она од субјекта који нам се су- 
периорно намеће својим гласом постаје објекат нашег 
посматрања и неверице.

Тензија у говору хетеродиј егетичког приповедача, 
трепет лица у приповеци Учини као Страхинић (го
вор лика и говор колектива) и тензија у говору хомо- 
дијегетичког приповедача, првог лица у Београдској 
деци (говор исповест и говор парада) заправо варира- 
ју исту матрицу и међусобно су врло подударни. Лик 
се открива и оспорава варирањем различитих пер
спектива (чин, говор других о лику, говор лика, гласи- 
не, песма). Чак и када се идентификации а лика сведе
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само на идентификацију његове приче/писма, Мата- 
вуљ не остаје само на једном извору информација, већ 
посредством ироније гради додатни смисао, открива 
јунака у тренутку када он жели да се прикрије. И ју- 
нак који брани колектив (племе и породицу) и јунаки- 
ња која се супротставља колективу (породици и дру- 
штву) немоћни су као појединци. Они не владају сво- 
јим говором, већ говор других („пернате речи”) или 
њихов, сопствен говор (лаж) влада њима. (Попут Ла- 
заревићевог јунака из приповетке Швабица и Матаву- 
љеву јунакињу одаје напор стилизације, пребацивање 
искуственог у причу, доживљајногЈа у објекат чијом 
се судбином/причом влада и који се привидно контро- 
лише.) Страхинић гине јер се креће у свету већих ис- 
кључивости. Госпођа М. дотрајава јер je њен свет ба- 
налнији. Банално у другој приповеци конститутивни 
je елемент новог света као што je епски идеал био 
конститутивни елемент старог.

У Матавуљевим приповеткама описана су два све
та — j ед ан епски патријархалан (и то на начин к oj и га 
чини и узвишеним и смешним, театралним), али и јед- 
но ново доба. Већ се у приповеци Учини као Страхи- 
нић тематизује ново доба, „нови ред” у коме више не
ма четовања. Ако бисмо тражили литерарне пандане 
Матавуљу, онда бисмо их открили како у композици- 
јама Паје Јовановића за које Кашанин као и за Мата- 
вуљеве приче из црногорског живота тврди да су 
„улепшани фолклор”, тако и у композицијама помпје- 
риста или буржоаских реалиста (ликовни појам Алек
се Челебоновића). Етички свет епске заједнице и жи
вот који се креће „уско и ситно као у ораховој љусци”, 
у Матавуљевој прози су у најближем суседству.

Наше паралелно читање Матавуљевих прича увод 
je у контекстуално ишчитавање овог писца. Оно отва
ра могућности различитим циклизацијама приповеда- 
ка — у друштву других оне би (као лајтмотив у песми) 
добиле додатно значење. Већ разврставане по регио- 
нима, композиционим инваријаблама, стилским ори-
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јентацијама, темама, утицајима које су претрпеле и 
традицијама које су следиле, Матавуљеве приче се 
међусобно дозивају, оспоравају, пародирају, надове- 
зују, отварајући простор новим интерпретацијама.
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ГОРСКИ ЦАР
СВЕТОЛИКА РАНКОВИЋА

Век један од настанка књижевно дело Светолика 
Ранковића и даље изазива интересовања књижевних 
критичара1. Већ je у Скерлићевој Историји нове срп- 
ске књижевности Ранковић проглашен једним од 
најбољих српских приповедача, a његов Горски цар 
убројан међу најбоље српске романе. Допринос овог 
писца српској књижевности потом je откриван у „ра- 
зарању и декомпоновању традиционалне функције ју- 
нака” (Димитрије Вученов), „у критичко-иронијском 
односу према свету, продубљеној психолошкој анали
зы и овладавању доживљеним говором” (Драгиша 
Живковић), „у модерној психолошкој романескној 
оријентацији” (Јован Деретић), „у чврстом вођењу 
радње повезаном са концепцијом главног јунака” 
(Душан Иванић).. .2

1 Несистематичны избор критика има за циљ да укаже на 
различитост рецепција и илуструје актуелност писца, а не да 
сумира досадашња књижевнокритичка знања о њему.
2 Д. Вученов, Функција јунака у српској наративној прозы током 
ейохереализма, Трагом епохе реализма, Багдада, Крушевац, 1981; 
Д. Живковић: Дезинтеграци/а реализма у српској юьижевности 
с краја 19. века, Европски оквири српске књижевности III, 
Просвета; J. Деретић, Светолик РанковиЯ и почетак психолошког 
романа, Српски роман, Нолит, Београд; Д. Иванић: Српски реа
лизам, Матица српска, Нови Сад, 1996. У наставку рада сви 
цитата биће преузети из ових издања.
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Мање je сагласности у негативним критикама. Пи- 
шчеви савременици, Радивоје Врховац, Милан Ше- 
вић, Јован Живојиновић (Бранково коло, 1898, 1899) 
неуспех писца објашњавали су напуштањем реали- 
стичких приповедних клишеа (доминација психоло- 
шке мотивације, превласт негативног ј унака, натура- 
листички избор тема, песимистичка интонираност). 
Истим аргументима доказивала се касније његова мо
дерност.

Ранковић je аутор двадесетак приповедака и три 
романа — Горског цара, 1897, Сеоске учитељице, 
1898. и Порушених идеала (посмртно, 1900)3. За раз- 
лику од романа који варирају сличну приповедну ма
трицу, приповетке се крећу у широком распону од 
„пропагандно-религиозних чланака, илустрованих 
малим причама и светлим примерима из живота” ка
кав je чланак Крет и молитва (П. Стевановић), преко 
морализаторских прича, прича с тезом (Милосрђе, 
Чича Милосав), дефабуларизованих лирских импре- 
сија Џесење слике), психолошких студија (Сеоски до- 
бротвор, Људска несталност), хумористички инто- 
нираних приповедака (Уочи Нове године, Ђавоља по
сла) до сатирично футуристичке прозе (У 27. веку).

3 Kao почетак његовог озбиљнијег бављења књижевношћу узима 
се 1892. кадаje у Отаџбини објавио приповетку Јесење слике. (Од 
мањег књижевноисторијског значаја су његове ране ђачке приче 
попут Капетанице, писане 1885, и песме патриотског, сатиричног 
или пригодног садржаја.)
4 По повратку из Кијева, где je провео четири године на Бого- 
словској академији (1844—1848), Ранковић je писао да „руски 
језик зна перфектно заједно са историјом руске литературе” и да 
их може предавати. С руског превео je Толстојеву Опсаду Сева
стополе у Делу, Корољенка и неке мање писце у О Деку.

У раним критикама, новине које je донела Ранко- 
вићева проза најчешће су се доводиле у везу с утица- 
јем руских писаца4 а да се притом занемаривала слич- 
ност са западноевропским (Балзак, Флобер) и дома- 
Бим писцима. Такође се губила из вида чињеница да 
je оријентисаност на руске узоре била обележје чита- 
ве епохе. Специфичност Светолика Ранковића je у
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смењивању једног модела узора (Гогољ, Тургењев) 
другим (Толстој, Достојевски). Промена приповедног 
узора, која се одиграла крајем 80-их и током 90-их го
дина, по мишљењу Р. ВучковиЙа, више се односила на 
идејнофилозофску него кіьижевну сферу и погодова- 
ла je настанку неоромантичарско-симболистичког и 
сниритуално-аналитичког модела прозе. У раној фази 
стваралаштва, међугим, приметно je и код РанковиЙа 
активирање ирвог модела приповедаіьа — утицај Го- 
гоља, Тургенева, Салтикова-Шчсдрина.5 Други тип 
утицаја, евидентнији у романима, препознавао се у 
избору тема и јунака, сликаіьу унутрашњег живота (Ј. 
Скерлић), хуманистичком односу према човску запа
лом у беспомойан и безнадан положај (Д. Вученов), 
природи споредних лица као прикривених коментара 
нојединих јунакових особина (Љ. Јеремић), компози
ции (Р. Вучковий)6. Паралелно са сличностима писа
ло се и о разликама у односу на руске обрасце: с јед- 
не стране, свеобухватност, антрополошки оптимизам, 
преображај јунака кроз патњу, катарза, развијсне тех
нике описа психолошког стања, а с друге стране, сег- 
ментизација света, несимизам, одсуство катарзе, неу- 
спели покушаји тока свести.

5 П. Стевановий, Светолик П. Ранковић, живот и рад, Светолик 
Ранковић, Целокупна дела III, Народна Просвета, Београд.
$ У компаратистичким анапизама не само да су описана слична 
поетичка начела вей су уочене и директне везе (сличности или 
сродности) између Ранковићевог Звонари п приповетке Коро- 
љенка Стари звоиар, приповетке Живот и смрт и Толстојеве 
Сырти Ивана Илича, Порушених идеала и Толстојеве повел с 
Отац Сергей Сеоске учитељице и Ане Карелине. Р. Вучковић, 
Религиозно-митолошке фантазије, Модерна српска проза, 
Просвета, Београд, 1990.

Новија тумачеіьа прозе Светолика Ранковића (Д. 
Иванић, Српски реализам, С. ВеличковиЙ, Уметнич- 
ка проза Светолика Ранковића) осветлила су и утица- 
je домаће традиције. Смењивање, симбиоза и синтеза 
различитих поетичких оријентација пратила се кроз 
приповетке у којима сс кретао од лирски интонира- 
них јесењих слика (блиских поетским реалистима),
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преко духовитих прича у фолклорном маниру (бли- 
ских М. Глишићу), психолошких приповедака (бли- 
ских Лазаревићу), фељтонистичко-сатиричних тек- 
стова у којима се критикује паланачко друштво и се- 
оска бирократија (блиских Глишићу или Доманови- 
ћу) до симболистичких приповедака (блиских Мата- 
вуљу).

И док су се у приповеткама (нарочито раним) раз- 
личита поетичка начела чешће смењивала него инте- 
грисала, у романима je очитија њихова синтетичност. 
Сличности у типу јунака („биографије Ранковићевих 
јунака показују велику међусобну сличност” — Ј. Де- 
ретић), у темама и мотивима („мотив порушених иде
ала je централни мотив Ранковићевих романа” J. Де- 
ретић), у приповедном поступку (доминантна пози- 
ција свезнајућег приповедача, смењивање екстерног 
интерним виђењем), чине избор једног романа репре- 
зентативним-за целокупни романсијерски поступак. 
Први по настанку, роман Горски цар, упркос својој 
хетеропоетичности (од фолклорног реализма до нату- 
рализама) има најмонолитнију структуру и по естет- 
ској вредности заслужује да буде предмет посебног 
проучавања. У њему се могу препознати елементи 
фолклорног (глишићевског) реализма кроз анегдот- 
ско портретисање (парадигматична су портретисања 
јунакиње Станке кроз неколико сукцесивних анегдо- 
та: Станка и вук, Станка и дрекавац, Повампирени Jo- 
вица), заметке усменог приповедача („рекосмо...”, 
„као што поменусмо...”), слике из сеоског живота 
(тзв. жанр слике какве су нпр. крстоноше, косидба, 
наплаћивање одштете), развијене говорне жанрове 
(опкладе, наговарања, удварање, претње, свађе). Гор
ски цар je туманен и као друштвени роман који тема- 
тизује примарне проблеме српског села с краја 19. ве
ка. Раније обрађиване мотиве (економско раслојавање 
села, појава сеоске бирократије, корумпираност вла
сти), Ранковић подређује централном мотиву хајдучи- 
је. (У којој je мери хајдучија крајем 19. века постала
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друштвени проблем сведочи 120 извештаја Пере То- 
доровића са спектакуларног суђења хајдуцима обја- 
вљеним у додатку Малых новина'1.) Мада je кореспон- 
дентност литерарног текста и Тодоровићевих Новин
ских извештаја о хајдучији евидентна (савременици 
су лако препознавали прототипове упоређујући суд- 
ске извештаје с романом)8, Горски цар није социјална 
студија криминала. Ранковић се, као и у приповеци 
Потера (1895), није бавио толико проблемом спреге 
власти и криминала већ je уместо социолошког пону- 
дио психолошки приступ проблему хајдучије. Зато 
треба дати предност одређењу романа као психоло- 
шког (роман лика) па тек потом социјалног (роман 
друштва). Проучавајући жанровску структуру Гор
ское цара Љ. Јеремић помиње и потенцијални крими- 
налистички роман, црну друштвену хронику (жанр 
који je преко Полицијског гласника био врло попула- 
ран у Србији), али у наставку студије закључује да, 
разобличавајући кроз свезнајућу приповедну инстан- 
цу интриганта Вују, Ранковић напушта овакву струк
туру романа.9

7 Додатак je под насловом Ха/дучи/а, изЛазио од 4. септембра 
1897. до 5. фебруара 1898.
$ „Нарочито потресно деловала je хајдукова прича како raje један 
од најугледнијих мештана, у ствари хајдучки j атак, наговарао да 
оде у хајдуке, да би после живео од његовог плена, као и плена 
низа других лакомислених младића к oje je навео на зли пут. 
Велика сличност између ове приче о газди Недељку Игњатовићу 
и приче о злом јатаку Ча-Вуји, у роману Горски цар Светолика 
Ранковића, упућује на инспиративност овог судског провеса који 
je још дуго узбуђивао Србију”. Драган Симеуновић, Политика и 
насшье у Хајдучији Пере Тодоровића, Пера Тодоровић, зборник 
радова, Институт за књижевност и уметност, Београд, 1999.
$ Љ. Јеремић, Романы йорушених илузцја, Светолик Ранковић, 
Горски цар, Нолит, Београд, 1981.

Са психолошким реализмом Ранковића спаја из- 
разита оријентисаност на психологију јунака, учеста- 
лост психолошке мотивације и интерног виђења. Она 
није прошла незапажено па се паралела са Лазареви- 
ћем откривала у еволуцији главног j унака и заплету
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заснованом на противречностима у самом лику (Д. 
Вученов)10, а разлике у смењивању етичких (лазаре- 
вићевских) егзистенцијалним (ранковићевским) про- 
блемима (Ј. Деретић).

10 у ТуМачењима Вученова занемарени су изразити сукоби на 
линији јунак — средина и јунак — други јунаци (Ђурица—Сретен, 
Ђурица—Вујо, Ђурица—Станка) који иду у прилог тези о разли
читим типовима сукоба (не само унутрашњим већ и споља- 
шњима).
1' С обзиром на књижевноисторијске претпоставке експресион- 
изма проблематично je Вучковићево довођење романа у везу ca 
експресионизмом. По његовом мишљењу Порушени идеали, зах- 
ваљујући статичној композицији „парадигма су једног модела 
модерног романа, која ће да се обнови у прозној и драмској 
књижевности експересионизма.” Нав. дело, стр. 57.
'2 М. Саџак, Натуралистички наративни модели у српској 
прозы између реализма и модерне, Београд, Чигоја, 2001.
13 С. Милосављевић: Оквирни облици у српском реалистичком 
роману, Чигоја, Београд, 2001.

Перед разних типова реализма (фолклорни, кри- 
тички, психолошки), у Ранковићевим романима пре- 
познати су и трагови модернијег приповедања — на- 
туралистичког, неоромантичарског, симболистич- 
ког11. Трагови натуралистичке поетике видљиви су у 
тенденцији, описима, мотивацији и анализи ликова 
злочинаца.12 Горског цара уз Веселиновићев роман 
Хајдук Станко Д. Живковић сврстава у дела настала 
„из неоромантичарског интереса за бизарне ликове 
прошлости и из потребе оживљавања (додали бисмо и 
преиспитивања, прим, аутора) романтичарског култа 
јунака-одметника”. Неоромантичарски елементи еви- 
дентни су у поступцима симболизације, у апострофи- 
рању неспознатљивог, ванчулног, у наглашено емо- 
тивном приказивању унутрашњег света јунака13.

Хетеропоетичност Ранковићевог романа, између 
осталог, треба довести у везу и са различитим припо- 
ведним .интенцијама — приказивањем психолошких 
димензща јунака, приказивањем социјалних димензи- 
ја проблема, преиспитивањем традиционалних пред- 
става о јунаку хајдуку. (Љубиша Јеремић приповедну
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интенцију повезује с различитим изворима феномена 
хајдучије у роману: личним (пишчевог оца су хајдуци 
убили), друштвеним (хајдучија као социјални фено
мен) и литерарним.)

Мотив хајдучије je чест у српској књижевности 
(сетимо се циклуса хајдучких песама или Лазаревиће- 
ве приповетке У добар час хајдуци, Веселиновићевог 
Хајдук Станка), na je у ширем литерарном контексту 
Ранковићев роман истовремено и нека врста дијалога 
са усмеиим/традиционалним и литерарним предста- 
вама хајдука заштитника. Јован Скерлић je наслов ро
мана доводио у везу с романом Едмона Абуа Le Roi 
des montagnes који je 1884. преведен на српски. Павле 
Стевановић сматра да насловна синтагма није ни из- 
мишљена ни преузета из литературе, већ je део оп- 
штег језичког фонда (хајдуци се радо називају цареви 
горски; код многих су нађени јаглуци, што су им по- 
клањале јаранице с извезеним натписом „горском па
ру”). У роману je мотив хајдука обрађен у распону од 
епске глорификације до демистификације епских 
представа. У првом случају морал патријархалног 
друштва и хајдука нису у супротности, а у другом се 
искључују (јунак не само да не поштује већ и рупіи 
основне патријархалне религиозне и етичке кодексе 
— он пљачка и убија).

Станки, ЂуричиноЈ животној сапутници, додеље- 
на je двострука функција. Она je та која ствара леген
ду: Ћурицу опажа у полубудном стану „као ванзе- 
маљску појаву, као она светла јуначка лица из наших 
песама” („То je човек — размишљаше она уз пут — 
што се не боји ни пушке ни власти, никога до бога. 
Иде са својом пушком по зеленој гори, а све живо бе- 
жи од нега... Прави горски цар!”) Она je та која je ру- 
ши. Рушење илузија je приказано као извор трагичног 
jер je дато из перспективе оних који су их градили. 
Притом се Ранковић не задржава на јунакињиној са- 
моспознаји заблуде, нити рационализује чин рушена 
легенде. Напротив, он je случајан, узрокован тренут-
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ним, јаким осећањем повређености и понижености, 
представља освету и дубоко je личан. Зато не само на
чин на који се легенда гради, већ и начин на који се 
руши може се тумачити као вид нрикривене пишчеве 
полемике с митоманским ограничењима и искључи- 
востима својих савременика.

У концепцией женских ликова такође je приметна 
демистификација патријархалних представа о жени и 
прикривен дијалог с литерарним клишеима који су je 
пратили. Уместо јунакиња сведених на улоге (мајка, 
супруга, кћерка), детерминисаних мишљењима дру
гих (експлицитна мотивација уопштавајућег типа, 
нпр. „као и све љубе..„као и све мајке..пасиви- 
зираних и предвидљивих, Ранковићеве јунакиње су 
делатне, самосвесне и активне.

Ранковићев роман се може сагледати и као инвер- 
зија епско-патријархалног модела света j ер се уместо 
епских подвига приказују разбојништва; уместо Ста
рине Новака и Дели-Радивоја — лупежи и прости раз- 
бојници (Скерлић), уместо верне љубе — сурова 
осветница, уместо женидбе епског јунака — молитве- 
ни обред за спас душа продатих ђаволу, уместо патри- 
јархалне средине која штити јунака и која je истовре- 
мено од њега штићена — средина свирепа, подмитљи- 
ва, кукавичка, понизна, лицемерна.14 Специфичност 
Ранковића није у рушењу мита о селу који je већ у 
Глишићевој прози био срушен, већ у грађењу антими- 
та — село као место злих сила. Демистификација еп- 
ске пред ставе света, патријархалне слике села, идеа- 
лизоване цркве — у још оштријем, на моменте иро
ничном и саркастичном (не само трагичном тону), 
приказана je у Ранковићевим приповеткама у којима

14 Приказ сеоске средине, нарочито у роману Сеоска учите/ьица, 
представља једно квалитативно ново, по речима Вученова „песи- 
мистично и трагично сагледавање села” у коме „нема спасоносног 
деловања патријархалних норми”. Мотив суровости сеоске сре
дине карактеристичан je не само за романе већ и за најбоље 
Ранковићеве приповетке Богомољац, Сеоски добротвор, Стари 
врускавац.
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сеоски добротвор добија третман сеоске луде (Сеоски 
добротвор) или богомољац убија уз речи „За Христа 
Бога и свету Тројицу” (Богомољац).

Новина Ранковићева није само у преиспитиваіьу 
устаљених тема и мотива, већ и у і-ьиховом другачи- 
јем компоновању. Анегдота, која чини композиционо 
језгро многих реалистичких романа, код Ранковића 
има удела у портретисању јунака. Ранковићеви рома- 
ни не настану трансформацијом других жанрова — 
анегдоте у приповетку, приповетке у роман — па су, у 
поређењу с већином реалистичких романа, компози
ционо уједначенији. На синтагматском плану гради- 
рају се догађаји који илуструју метаморфозу јунака од 
ситног Попова до горског пара, потом разбойника осу- 
ђеног на смрт. Линеарна композиција романа, доми
нантно хронолошко низање догађаја, усклађено je ca 
концепцијом лика (прогоњени јунак не жели да мисли 
како му je било и боји се да мисли како ће му бити). 
На парадигматском плану пратимо j унаке у сличним 
ситуацијама којима се потврђују или читалачке пред- 
ставе о доследности јунаковог карактера и/или пред- 
ставе о неумитности іьегове несрећне судбине. Пара- 
дигматичне су ситуације у којима се кон грастирају ју- 
нак и средина. Оне се градацијски нижу и имају функ- 
цију набрајања којима се појачава исказ. Такве су по- 
менуте сцене/слике/анегдоте којима се илуструју 
Станкина смелост и посебност или Ћуричина плахост 
(од уводне сцене туче и потрзања ножа која има про- 
спективну функцију и наговештава „будућа понаша- 
ња јунака” до завршних сцена разбојништва). Слич
ним поступком се илуструје јунаково изопнпавањс из 
друштва — он прво бива удален из кола (после туче), 
затим из куіте jep je оптужен за крађу и приведен у за
твор, затим из села (бекство j унака у гору) и на крају 
из самог живота (јунака осуђују на смрт). Истовреме- 
но се праге промене у статусу j унака (од неспретног 
ситног лопова до убице) и промене у његовом односу 
према другим јунацима (Вују, Станки, сељанима).
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Ранковићеви јунаци су у основи предвидљиви јер 
су предочени коментаром свезнајућег приповедача 
или мотивацијом уопштавајуђег типа. Ипак, погре- 
шно бисмо његове ликове на основу тога интерпрети- 
рали као једнодимензионалне. У поређењу с ранијим 
јунацима (нпр. Глишићевим), они су комплексной 
ј ep су многобројниЈИ и разноврснији субјекти и објек- 
ти информација. (Под субјектима информације подра- 
зумевамо све one који пружају информације о лику 
(свезнајући приповедач, други ликови, сам јунак), a 
под објектима — оно о чему се информишемо (како 
јунак изгледа, шта чини, шта мисли, шта сања, шта о 
себи зна, шта не зна, шта уображава). Ранковић врло 
успешно приказује шихов унутрашњи несклад (код 
Ђурице изразите осцилације између осећања страха и 
самољубља) чиме поништава представу о статично
сти лика. Taj унутрашњи несклад јунака различите je 
туманен — као разочараност јунака коме су порушени 
идеали (акценат на објекту жудње) или као нереали- 
зованост самог јунака који не успева да препозна оно 
што јесте (акценат па субјекту). Јунаци не доживља- 
вају катарзу, они се, у том смислу, не мењају, мења се 
само њихово стање — на почетку су пуни наде, зане- 
сени, самопоуздани са израженом свешћу о својој по- 
себности, а на крају — разочарани, поражени, са изра- 
зитом свешћу о својој промашености. (Ћурица не до- 
живљава метаморфозу због кривице, већ због страха 
од казне. Његова нада у помилование које би дошло од 
краља, дубоко je мотивисана његовом препуштању 
вољи других — од симболичне сцене у којој Станки 
даје оружје да пуца у њега, преко препуштања Вују, 
јатацима, Новици.)

Анализирајући књижевне јунаке С. Ранковића, 
критичари су највише пажње посветили новој кон- 
цепцији главног j унака. Д. Вученов Ћурицу назива 
„најизразитијим негативним јунаком српске прозе 
епохе реализма”, a Ј. Деретић пише да „први пут у 
српској књижевности негативна личност, злочинац...
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постаје јунак романа”. Главни јунак, Ђурица осцили- 
ра између презира и сажаљења остављајући нас у не- 
доумици — да ли да се радујемо прав ди која подразу- 
мева жртву или да јунака гледамо очима сељана који 
прате његово погубљење („Опазио je да га сви гледа- 
jy са жаљењем, са великим саучешћем, и досећао се 
да je то због тога што га сви они сматрају као мртва 
човека, а већ зна се да се сваки мртвац сажазьева..

Ранковићеви јунаци (Ћурица у Горском цару, Љу- 
бица у Сеоској учитељици, монах Леонтије у Пору- 
шеним идеалима) на крају увек бивају кажњени, али 
се у коментарима осећа извесна наклоност писца пре- 
ма лику — напуштање објективног и прелажење на 
субјективан, емоционално изразито обојен исказ. 
Отуда je оправдана Скерлићева тврдња: „Он je своје 
сломљене и слабе јунаке ипак волео”, али je њен на- 
ставак, „зато што су имали виши идеал живота” по- 
једностављен и проблематичан. Трагичан крај Ранко- 
вићевих јунака (како Ћурице, тако и Љубице из Сео- 
ске учитељице или Љубомира из Порушених идеала) 
не произлази из њихових идеалистичких природа, ни
ти из промапіених идеала, нити из сукоба идеала и 
стварности. Он je мотивисан унутрашњом недослед- 
ношћу j унака да остваре себе каквим јесу. (Њихов хи- 
брис je у еготизму, а не у идеализму). Теза о посебно- 
сти и издвојености Ђурице наговештена je већ увод- 
ном реченицом „Први пут je сврнуо на себе нажну це- 
лога села о крстоношама”, а потом се развија, „Беше 
као бор који je израстао у честар међу правим и је- 
дрим церићима... Весеље... сија на сваком лицу само 
Ђурица необично изгледа... Једначити звон сугести- 
је, одваја га од свега што се в иди и чује и преноси у 
бескрајне сањарије... Народ заседе у совре које су по- 
дигнуте око записа.... Ћурица не имађаше ни совре 
ни племена...” Оваквом концепцијом јунака мења се 
и тип заплета. Сукобљеност јунака са средином гю- 
стаје спољашњи покретач радње, а незадовољство ју- 
нака местом у друштву и стремљење ка другачијем 
животу, унутрашњи.
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Један од кључних елемената за разумевање Ранко- 
вићевих јунака јесте мотивација. Њоме се објашњава 
и оправдава трансформации а лика од ситног лопова до 
разбојника и развита врло сложена скала међуодноса 
ликова (однос према Ђурици дат je у распону од обо- 
жавања, зависти, љубоморе, страхопоштовања до ко- 
ристољубља, страха, презира, мржње). Из перспекти
ве других он je јунак, „горски цар”, заштитник, али и 
кукавица, разбојник и убица.

Расправа о узроцима хајдучије дата у 18. глави ро
мана истовремено je и мотивацијска анализа главног 
лика, али има и шире значенье j ер на једном месту су- 
мира оно што се током дела јавља у коментарима све- 
знајућег приповедача. Најзначајнији представници 
сеоске власти, апотекар, учитељ, месни свештеник, 
стари полицајац, књижар, расправл>ају „зашто Ћури- 
ца иде у хајдуке” и „зашто се уопште иде у хајдуке” 
дајући различита, углавном професијом мотивисана 
објашњења. Узроци су у наслеђу („погана крв”), у вас- 
питању (моралу оца, ситног лопова, који се састојао у 
максими „на невидишу нема кривице”), у лошем дру- 
штву (Вујо, Пантовац), образован-y, немару према ве- 
ри и цркви, опалом угледу власти. Већ разгранат мо
тивацій ски сплет додатно се усложњава тумачењима 
самог Ђурице који своја разбојништва објашњава ка- 
ко нечим „у њему самом” тако и иечим неспознатљи- 
вим и неименљивим. Свака од поменутих мотивација 
није само једаипут именована — реч je о врло ком- 
плексној мотивацијској мрежи — којом се прекривају 
различити ликови (објекти мотивације) и указује на 
различите перспективе (субјекти мотивације)15. Рас
права сељана не завршава се ауторитативним комен- 
таром свезнајућег приповедача нити каснији развој 
догађаја даје превласт некој од мотивација. Разговор

15 Књижевни јунак може истовремено да буде: a) субјект моти-
вације тј. да објашњава поступке другог јунака, б) објект моти- 
вације тј. да сам буде објашњаван и то из различитих углова или 
в) субјект и објект мотивације тј. да сам себе објашњава.
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остаје у знаку чуђења (Љ. Јеремић), a питање ко je у 
праву — отворено. У променљивим тачкама гледања 
(апотекар, учитељ, књижар, свештеник), којима ее да- 
je привидна равноправност, М. Саџак открива су- 
штински приповедачки поступак натурализма: ,,...ка- 
да реалиста сликају живот, друштвену средину, поро- 
дицу или појединца, они то раде из јединствене — 
своје тачке гледишта. На другој страни, када натура- 
листи проучавају ту исту стварност, они то раде ана
литично обилазећи предмет проучавања, посматрају- 
ћи га са више страна, консултујући више тачака гл е- 
дишта. Посматрајући наративне моделе у том смислу, 
свака расправа или полемика представља укрштање 
различитих иску става, погледа на свијет, ставова или 
тачака гледишта”16. Из различитих перспектива осве- 
тљава се удео цркве и вере у спасу људске душе.17 Ђу- 
ричином неверовању (чак ни пред погубљење, он не 
размишља о спасу душе) контрастирани су Станкина 
религиозна потреба (повратак у сигурни свет верују- 
ћих) и морализаторски савети доброг свештеника (по
вратак грешника у Христово стадо признаньем и пока- 
Јањем)18. Притом постоји извесна неусклађеност у 
мотивацијама назначеним у коментарима свезнајућег 
приповедача и мотивацијама чији су субјекти сами 
ликови. Љ. Јеремић уочава недовољну мотивисаност 
коментара у духу религиозног хуманизма који je траг 
ауторовог подметања лику одређене религиозне по
требе. Уместо да указује на унутартекстовне катего-

$ М. Сацак, пав. дело.
' Скерлић указује на учесталост религијских мотива (Живот и 

смрти, Пријатељи, Порушени идеали, Горски цар) и і-ьихово 
различито осветљавање у распону од „клерикалне црте Крет и 
молитва до антиклерикалне приче Поп-Савин грех.” Светолик 
Ранковић, Изабране критике, Београд, 1986, стр. 184.
18 У лику свештеника Симеона склонов алкохолу (један од јуна- 
ка га коментарише: „Сад видех она Симеона где се враћа из 
вароши. Док он изређа све механе путом...”) и његовом трагико
мичном обреду венчања, Ранковић je назначио тип свештеника 
к oj и ће бити предмет н>егове иронијске, на моменте и саркастичне 
анализе у роману Порушени идеалы.
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рије, религиозна мотивација „излази из текста” сигна- 
лизирајући или присуство самог аутора или одређен 
литерарни манир (последица читања руских узора).

Различите мотивације имају функцију наративног 
преусмеравања приче. На семантичком плану то се 
очитује вишезначном, намерно нехомогеном сликом 
представљеног света. Стиче се утисак да функција 
различитих мотивација није експликација света, већ 
релативизација знања о њему. Утисак релативности 
(знања) постиже се не само смењивањем различитих 
мотивација, већ и употребом кондиционала којим се 
прикрива приповедачка произвољност („И да не би 
ове меденице, како се родио плах u прек, било 6и сва- 
чега” — курз. аутора) и одлаже једно другачије припо- 
ведање и другачија концепција лика (мотивацијска 
назнака и минус приповедање).

Управо због одсуства „пресудног гласа” који би 
јуиаково понашање објаснио наслеђем, характером, 
средином, (не)веровањем, у први план избија нумино- 
зна мотивација. Да ли то значи да се писац враћа ро- 
мантичарској каузалности? Могуће je мотив неимен- 
љивог тумачити и неспособношћу писца да усклади 
тенденцију приче с концепциям j унака. И запета, док 
читамо Ранковићеве романе, често апострофирање 
„оног” (чак и у тренуцима кад je читаоцима јасно да 
се иза „оног” крије нешто што je познато и врло кон
кретно), ствара утисак извесне приповедачке слабо
сти. (Да je реч о приповедачком маниризму, сведоче 
делови из различитих романа у којима се кошмарна 
стања јунака дочаравају на сличан начин и која се, без 
губитка смисла, могу заменили.) Нуминозна мотива- 
ција je функционална само у случајевима када je при
писана j унаку који у егзистенцијалној опасности — а) 
обично, познато доживљава као необично и непозна- 
то, б) познато потискује неименовањем, в) инхибиран 
страхом, мржњом, осветом, не успева да изађе из сво- 
је емоције и сагледа реално свет око себе. Обезличе
но „оно” постаје ознака за све што се налази ван сфе-
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pe јунакових појмова и за шта језик још нема име. 
(Нуминозну мотивацију Драгиша Живковић тумачи 
као елемент мистичности, показатељ новелистичког 
симболизма и препознаје je у радовима Л. Лазаревича 
и С. Матавуља.) Упркос смењивању различитих моти- 
вација, приповедање се „не распада” на мноштво при- 
ча захваљујући обједињујућој свезнајућој приповед- 
ној инстанци. Свет je join увек у Ранковићевом делу 
чврсто утемељена категорија, а ирисуство нуминозне 
мотивације (нека сила ван субјекта, независна од ње- 
га а пресудна по њега) сигнал дезинтеграције лика, не 
и света.

Дело Светолика Ранковића није значајно само 
због нове концепције јунака или сложених мотивациј- 
ских веза. Оно илуструје генезу приповедних облика 
у реализму, датах у распону од привидно објективне 
слике света и доминантног свезнајућег приповедача 
преко дијалога, психолошке дескрипције, натурали- 
стичких описа, доживљеног говора, до унутрашњег 
монолога. Драмска напетост се постиже приповедаче- 
вим затамњивањем објективне слике света кроз су- 
бјективне перспективе јунака. Како je реч о јунацима 
који немају јак контакт с реалношћу, који су склони 
маштарењима или се нал азе у неуобичајеним околно- 
стима, дата слика je тиме деформисанија. Што je од- 
суство привидно објективног приповедача веће, дра
матичност je извесиија. (Нпр. приповедањем у трећем 
лицу писац извештава о Станкиној и Ђуричиној љуба- 
ви, техником доживљеног говора откривају се прве 
Станкине сумње у Ђуричину верност, унутрашњим 
монологом приказана je Станка у тренуцима некон- 
тролисаних емоција љубоморе када се света Ћурици).

Прелазак с екстерног на интерно виђење још увек 
није значио напуштање реалистичких конвенција 
приповедања. Ранковић je остао веран императивима 
реализма прикривајући код јунака оно што ће касније 
приповедачи, Станковић или Ћипико, откривати. 
Простори еротског су наслућени, али објективни при-
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поведач их игнорише. Љубавна игра између Ђурице и 
Станке се описује: из погледа му сијаше такво
блаженство и таква страст, да она одједном појми све. 
Весео и срећан осмех затитра joj на лицу као одговор 
на оне жудне погледе; а гране као да само то чекаху, 
склопише се и заклонише собом све што беше тако 
лепо и пријатно”. И у осталим романима приповедач 
се стара да „заклони” интимни свет јунака. Ранковић 
je више назначио него обрадио еротске теме — функ- 
цију назнаке има и сцена купања девојака која прет- 
ходи описаној/прикривеној игри Станке и Ћурице.

Учесталост интерног виђења у словила je и проме
не у самој приповедној техници које се очитују у на- 
пуштању свезнајућег, привидно бесперспективног 
приповедања (нулта фокализација) и продор персона- 
лизованог, субјективног приповедања. Ранковић није 
успео да до краја искористи могућности интерног ви- 
ђења. Одсуство глагола којима би се указало на про
мену перспективе (нпр. глагола помислио, рекао) с 
je дне стране, и промена 1,2. или 3. лица приповедања 
с друге стране, стварају утисак говора који се колеба 
између објективности и субјективности — слике, ути- 
ска и суда. Илустративна су Станкина размишљања о 
мајци, у којима се смењује неколико перспектива: 
Станкина, мајчина и перспектива свезнајућег припо- 
ведача а наратор (Станка) ocTaje исти: „А мајка, јадна 
добра мати, како се она обрадовала своме детету, сво- 
јој осрамоћеној, исмејаној кћери! Сав свет обрће гла
ву од ње као од чудовишта, а мати шири старе слабач
ке руке, обухвата и стеже своју милу јогуницу, цели- 
ва je и гледа, гледа и целива... Топи се радосно срце 
мајчино, капљу вреле сузе низ образе...” Уплив дру- 
гог приповедача у монолог и промена перспективе 
препознаје се не само у промени лица („обрће главу 
од ње” — уместо од мене..... ,Шта ли би сад рекла да 
je види” — уместо да ме в иди) већ и у другачијем је- 
зику/говору. У тренуцима када се приповедач при- 
ближава лику, губи се граница између приповедаче-
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вог говора и говора лика. Говор лика гада постаје не- 
уверљив — j ер се не чува његова самосталност (коју 
доживљени говор треба да чува), а говор приповедача 
патетичан. Најмање успели су они делови у којима се 
говор лика и говор аутора замењују а да промена при- 
поведне инстанце није означена наводницима, глаго
лима конекторима (рекао, видео, помислио) или до- 
живљеним говором.

Ранковић није успевао увек да савлада широки ра- 
спон између ауторског коментара и унутрашњег мо
нолога. Коментари су му покаткад редундантни (по- 
ступцима лика све je већ објашњено), оптерећени 
просветитељским тенденцијама, морализаторски или 
патетични. Реченице попут „И он, харамбаша хајдуч- 
ки, сав блажен као невино дете, слуша тај звук и осе- 
ha како му се растапа лед са окорела злобом срца...” 
или „... Младост ступа у CBOja права не разбирајући 
ни за прилике, ни за последице, ни за шта на свету”, у 
контексту дела делу)у анахроно, клишетирано и неу- 
верљиво. Дисонантни коментари откривају дисонант- 
ног приповедача, просветитељског морализатора пре- 
познатљивог no својој експликативности и дидактич- 
ности и натуралистичког приповедача који тежи ка 
привидно неселективном, неутралном приповедању. 
Неусклађени гласови приповедача/извештача и при- 
поведача/саучесника стварају утисак стилске и ком- 
позиционе неуједначености. Скерлић пише „сваки 
час човек истрчава пред писца” а П. Стевановић, 
„...кад се разнежи или раздражи (писац, прим, аут.), 
уђе сам у приповетку и почне на широко и на дугачко 
да полемише, третира, објашњава... отуда ће доћи 
главке мане његова приповедачког рада: местимична 
развученост и слаба композиција”. Честе нефункцио- 
налне употребе узвичника или три тачке су графички 
показатељи приповедачког маниризма.

Више пажње него коментару или граничним при- 
поведним формама, у књижевној критици посвећено 
je унутрашњем монологу као приповедној новини
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(Живковић, Јеремић), али je указано и на његове не
достатке: књишке фразе које упућују на другу припо- 
ведну инстанцу (свезнајућег приповедача) или на са- 
мог писца склоног психологизирању. Ранковић није 
овладао ни техником тока свести. Известан утисак не- 
цензурисаности мисли последица je његовог избора 
јунака (посрнули јунаци) и ситуације (кошмар, буни- 
ло, самоубиство, погубљење) а не начина артикулиза- 
ције.

Синтеза (у мање успелим сегментима текста — 
симбиоза) различитих поетичких начела, као обележ- 
је пишчевог приповедног поступка, очитује се и у де- 
скрипцији. Начини портретисања књижевних јунака 
крећу се од класично реалистичког представљања 
спољашњости лика (лице, одело) преко прецизних 
ониса физиолошких промена (црвенило, бледило, 
знојење, лупање срца) до модерних интроспективних 
анализа (откривање несвесног). Полисемичност опи- 
са очитује се у смењивању референцијалних, метафо- 
ричко/симболичних и метонимијских значења. (Нпр. 
детаљним онисом Ђуричине одеће (фес, конопљана 
кошуља, доколенице, јелек) не открива се само шта 
Ђурица носи, већ и какав je он — сујетан и ексцентри- 
чан (метонимијска функција). Притом, екстерно виђе- 
ње je често сигнал онога што ће интерним виђењем 
бити потврђено. Тако се у привидно бесперспективно 
(или свеперспективно) приповедаље доминантног 
свезнајућег приповедача, у опис (оно што се в иди) 
уноси и суд (оно што се зна), а појавно демаскира су- 
штинским. Йлустративан je опис Ђуричиних очију: 
„Очи му на први поглед, изказиваху неизмерну пито- 
мост и благост... Али кад се мало пажљивије разгле- 
дају оне j едва приметне боре око крајева очију, које 
издају лукаво и подмукло срце, и кад се човек мало 
боље загледа у оно необично севање очију му, моћи 
ће без двоумице погодити да Ђурица неће ићи обич- 
ним трагом свих сеоских младића, већ je његов пут 
одвојио од осталих”.
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Полисемични су и описи амбијента у које се јунак 
смешта или кроз које се креће. Изразити контраста за- 
твореног и отвореног простора (затвор — гора) симбо- 
лизују и изразите душевне осцилације јунака — од 
осећања скучености (затвор као симбол гроба) до осе- 
ћања неограничене слободе (гора као симбол живота, 
слободе). Притом су развитии књижевни пејзаж или 
„у сагласности са расположењем писца или јунака, 
или у супротности са њима” (Ј. Деретић). Језиком 
стилистике речено пејзаж/портрет функционише по 
принципу паралелизма по сличности или паралели- 
зма по контрасту. Безе између човека и природе очи- 
тују се и у устаљеним синтагмама ведар дан/човек и 
тмуран дан / човек. На истој асоцијативној равни 
функционишу развијени описи кишног, хладног Бео- 
града и н-има контрастирани описи пролета у гори 
праћени описима јунака који се оссћају стешњено, 
мртво или пробуђено, слободно, живо. Семантичке 
везе лик/простор понекад су експлицитно дате, а по- 
некад су само назначене (слика хаотичних облака на 
небу коју смењује опис Ћуричиних хаотичних мисли 
прелази у симбол помраченог света/помраченог ума). 
Широк асоциј ативан спектар значења има и мотив кр- 
ста / од „ефекта реалног” до симбола (носити крст — 
носити у себи грех и искупљење) ко)им се поентира 
прича о несрећном јунаку.

Описи стања (расположења))унака не кореспон- 
дирају увек с амбијентом у ко)и се смешта. Опису раз- 
бојништва претходи опис тихе летње вечери, а сцена 
смакнућа je праћена описом блиставог дивног јесењег 
јутра. Ауторским коментарима кроз филозофске ре- 
флексије о пролазности човека и вечитости природе 
са дескриптивне равни се прелази на филозофску 
(идејну) раван дела. Уколико коментар изостане (као 
у завршној сцени/слици) метафоричке импликације 
описа ипак остају јасне. Насупрот привидно осамо- 
стаљеним и коментаром приповедача неповезаним 
описима природе/јунака, у делу се јављају и они опи-
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си у којима границе портрет/пејзаж нису прецизне. 
Претапање пејзажа у портрет и портрета у пејзаж још 
увек je у Ранковићевом делу далеко од свесно импре- 
сионистичког доживљаја природе.

Ранковићево дело посматрано у целини није посе- 
довало нормотворност дела Боре Станковића, али je 
послало спона између реалистичког романа и романа 
модерне. Оно указује на смену једне стилске форма- 
ције другом и генезу различитих приповедних елеме- 
ната: напуштање анегдотске композиције, превласт 
психолошке и нуминозне мотивације, доминацију 
главног j унака, критичко преиспитивање устаљених 
тематско-мотивских склопова. Као и већина дела на- 
сталих на граници две стилске формације, својом ме- 
таморфношћу и стилском неиздиференцираношћу, 
романи Светолика Ранковића изазивају различита 
вредновања и провоцирају нова књижевноисторијска 
тумачења генезе приповедних поступака и облика у 
српској књижевности.
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НАПОМЕНЕ

Већина радова у овој књизи објављују се у прера- 
ђеном облику у односу на облик у коме су први пут 
штампани.

Студија Књижевнотеоријски аспекты српске ре- 
алцстичке критике проширён je део уводне студије 
објављене у књизи: Poetika čitanja — kritika proze 
1868—1901. — Beograd, Zadužbina Andrejević, 1998. — 
122 str. ; 24 cm. — (Biblioteka Academia, knj. 2)

Студија Књижевнокрипмчке теме Пере Todopo- 
euha ca мањим изменама објављена je под насловом: 
Пера Тодоровић u књижевна критика епохе реализма 
у зборнику: Пера Тодоровић, живот и дело. — Бео- 
град, Институт за књижевност и уметност, 2001. — 
Стр. 107-117.

Књижевнокртпичке теме Драгутина Ильта су 
под насловом Кнмжевна критика Драгутина Илића 
у контексту епохе реализма читане на Међународ- 
ном научном скупу: Породица Јована Илића у српској 
књижевности и култури 1824—1926, одржаном у Бео- 
граду 12—14. децембра 2000; Рад je уврштен у збор- 
ник који je у штампи.
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Књижевнокритичке теме Радоја Домановића су 
објављене у: Зборник Матице српске за књижевност и 
језик. — Год. 98, св. 2—3 (2000), стр. 234—249.

Студија Наративна оптика Јована Грчића Ми
ленка настала je у оквиру пројекта Техника и семан
тика приповиједања: српска књижевност, бр. 1757 уз 
подршку Министарства за науку, технологију и развој 
Републике Србије и објављена je у: Књижевна 
историја, XXXIV, 118, 2002, стр. 307.

Студија Два вида комике — Бако tea фра Брне и 
Поп Ћира и поп Спира са знатним изменама je обја- 
вљена у зборнику: Књижевно дело Стевана Сремца 
.' ново читанье. — Ниш : Центар за научна истражива- 
ња САНУ и Универзитет у Нишу, 1997. — Стр. 105— 
118.

Мотив прељубе у приповеткама Симе Матавуља 
настао je у оквиру пројекта Техника и семантика при- 
повиједања: српска књижевност, бр. 1757 уз подршку 
Министарства за науку, технологију и развој Репу
блике Србије.
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Огледи о српском реализму Драгане Вукићевић 

доносе собой истраживање двају подручја 
српског реализма, критике и прозе ове епохе. 

Врлина je њихова што су прворазредна читања 
књижевног насљеђа редовно повезана с модерном 
теоријском/методолои1ком свијешћу, док поуздану 

упућеност у досадашња знања прати способност да се 
уоче и образложе важне појединости у значењу, те у 

синхроном и дијахроном поретку приповиједних текстова. 
Готово све чега се ауторка дотакла говори нешто друго 

него што смо до сада разумјели и знали: читалац највиших 
стручних захтјева наћи ће у њима прилоге рјешавању 

отворених питања српске књижевне историје и прилоге 
другачијем, сложением и богатијем смислу неких 

од најважнијих дјела српских реалиста.
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